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ท่ี CS.002/2561 
 

18 มกราคม 2561 
 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 เร่ือง การลาออกของกรรมการอิสระ และการเข้าลงทนุในบริษัทเจเอ็น เอ็น
เนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สารสนเทศตามบญัชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สินทรัพย์ 

 

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2561 ขึน้
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. บริษัทขอแจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการท่ีส าคญัดงันี ้

1. รับทราบการลาออกของนายกมัพล ตติยกวี จากต าแหน่งกรรมการอิสระ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ตอ่ไป โดยมีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 18 มกราคม 2561 เป็นต้นไป       

2. อนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“บีจีที”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทุนซือ้หุ้นในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (“เจเอ็น”) ซึง่ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาต ิ(เอ็นจีวี) โดยปัจจบุนัมี
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 2 แหง่ที่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ และ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น จากกลุ่มผู้ ถือหุ้น
เดิม จ านวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ซึง่มิได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท อนึ่ง การเข้าท ารายการ
ดงักล่าวข้างต้นมีผลท าให้เจเอ็นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท   

รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ (“เกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม โดยขนาดของรายการเม่ือพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือน มีขนาดรายการเกินกว่า
ร้อยละ 15 แตไ่ม่เกินร้อยละ 50   

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และจดัท า
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดของการเข้าท ารายการดงักล่าวปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 1 : สารสนเทศตามบญัชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การได้มาซึง่สินทรัพย์  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

สารสนเทศตามบัญชี (1) ของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เร่ืองการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บีจีที”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 51 ลงทนุซือ้หุ้นในบริษัท เจเอ็น 
เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (“เจเอ็น”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) โดย
ปัจจบุนัมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 2 แหง่ที่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ และ อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น จากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
เดิม จ านวน 19,999,998 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งมิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท อนึ่ง การเข้าท ารายการดงักลา่ว
ข้างต้นมีผลท าให้เจเอ็นมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท 

 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนยัส าคญัของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) 
โดยเมื่อค านวณรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ จะท าให้ขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์มีมลูคา่สงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่
ตอบแทนซึง่คิดเป็นร้อยละ 43.71 ของมลูคา่สนิทรัพย์ของบริษัท เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 2 ที่มีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงู
กวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50  

 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“SET”) และจดัท า
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยการเข้าท ารายการมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รายการเข้าซ้ือหุ้นในบริษทั เจเอน็ เอน็เนอรจี์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (“เจเอน็”) 
 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

 วนัที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2561  
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2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซือ้ : บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บีจีท”ี) 

ผู้ขาย : 1. นายธนชั  ปวรวิปลุยากร 

2. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 

3. นางสาวสภุาณิชย์ ถาวร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ขาย 

 บริษัทจดทะเบียนและผู้ขายไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฎิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บีจีทีจะเข้าซือ้หุ้นสามญัของ เจเอ็น จ านวน 19,999,998 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิม คิดเป็นเงิน
จ านวน 100 ล้านบาท โดยบีจีทจีะช าระราคาดงักลา่ว ในวนัท่ีมีการโอนหุ้นซึง่คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561 

 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปตามเกณฑ์การค านวณทัง้ 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

หลักเกณฑ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ (NTA) NTA ตามสดัสว่นท่ีได้มา 

NTA ของบริษัทจดทะเบยีน 
ร้อยละ 6.51 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิที่เกิดขึน้จากทรัพย์สนิตามสดัสว่นท่ีได้มา
ก าไรสทุธิของบริษัท

 
ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากมีผล

ขาดทนุสทุธิ 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ
แทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนที่ช าระให้
มลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัท

 ร้อยละ 2.92 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท
 

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากไมม่ี
การออกหุ้นเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ 

 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซึง่ได้รับการสอบทาน โดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
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โดยเมื่อรวมค านวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้จะท าให้ขนาดของ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.71 ของมูลค่า
สนิทรัพย์ของบริษัท เข้าขา่ยเป็นรายการประเภทท่ี 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันัน้ 
บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และส่งหนังสือ
สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนั นบัแตว่นัท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

5.  รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา 

(ก) ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(จดทะเบียนจดัตัง้วนัท่ี 22 มีนาคม 2556) 

ทุนจดทะเบียนและทุนช าระ
แล้ว 

: 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
5 บาท ช าระคา่หุ้นสามญัแล้วเต็มจ านวน 

ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และก๊าซ
ธรรมชาติ (เอ็นจีวี) โดยปัจจบุนัมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 2 แหง่
ที่ อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี (เปิดด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2559)
และ อ าเภอน า้พอง จังหวัดขอนแก่น (คาดว่าจะเปิดด าเนินการเดือน
กมุภาพนัธ์ 2561) 

สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร    

(ข) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการจดัการของเจเอ็น 

ก่อนเข้าท ารายการ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. 1. นายธนชั  ปวรวิปลุยากร 9,999,950 50.00 
2. 2. นายณฐัพงษ์  รัตนสวุรรณทวี 9,999,950 50.00 

3. นางสาวสภุาณิชย์ ถาวร 100 0.00 
รวมทัง้หมด 20,000,000 100.00 

 

รายชื่อกรรมการ 
5. 1. นายธนชั  ปวรวิปลุยากร 6. 2. นายณฐัพงษ์  รัตนสวุรรณทวี 

 

โดยมีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายธนชั  ปวรวิปลุยากร หรือ นายณฐัพงษ์  รัตนสวุรรณทวี 

คนใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญับริษัท 
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หลังเข้าท ารายการ* 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. 1. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 19,999,998 100.00 

2. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 1 - 
3. นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน 1 - 

รวมทัง้หมด 20,000,000 100.00 
หมายเหต ุ    *โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงัการซือ้ขายหุ้นของเจเอ็น 

บริษัทจะสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของเจเอ็น ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัทเมื่อการซือ้ขายหุ้น
เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

(ค) สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของเจเอ็น        
                        หนว่ย: บาท 

รายการ 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ตรวจสอบ 
2558* 2559* 

สนิทรัพย์รวม 126,035,831 252,896,188 
หนีส้นิรวม 29,149,380 162,058,140 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 96,886,451 90,838,048 

รายได้รวม 46,848 40,320,245 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ต้น - 3,710,854 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3,479,587) (6,048,403) 
หมายเหต:ุ     * งบการเงินส าหรับปี 2558 ตรวจสอบโดย  

       นางสาวพิมพ์นิภา ฉินทองประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8101 
      และ ปี 2559 ตรวจสอบโดย 
      นางสาวอทิตยา เวยีนขนาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 10472 
  

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่เงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 100 ล้านบาท ส าหรับการเข้าซือ้หุ้น เจเอ็น ในอตัราร้อยละ 99.99  
 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 
การก าหนดราคาซือ้ขายหุ้นสามญัของเจเอ็น ในราคา 100 ล้านบาท เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซือ้และผู้ขายซึ่งตก

ลงที่จะซือ้ขายกนั โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ 
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8.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

มูลค่าหุ้นสามญัที่บีจีทีได้มาโดยการเข้าลงทุนซือ้หุ้นในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“เจเอ็น”) เป็น

จ านวน 19,999,998 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในอตัราร้อยละ 99.99 ของหุ้นทัง้หมด  
 

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

การเข้าลงทนุในเจเอ็นครัง้นีเ้ป็นการตอ่ยอดธุรกิจของบริษัทเพื่อเข้าไปสูธุ่รกิจพลงังานเชือ้เพลงิประเภทอื่นๆ ที่มีศกัยภาพและ
มีแนวโน้มที่จะเติบโตอยา่งมัน่คงในอนาคต สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการด าเนินธุรกิจ
หลกัปัจจุบนั เพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอของธุรกิจที่เข้าซือ้  การลงทุนครัง้นีจ้ึงเป็นพฒันาการครัง้ส าคญั
และสอดคล้องกบัพนัธกิจของบริษัทท่ีมุง่มัน่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นร่วม 
 

10. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 
กระแสเงินสดของบริษัท 

 

11. เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ไมม่ี  

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เป็นการท ารายการที่เหมาะสม และจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยจะสามารถเสริมสร้างรายได้และก าไรได้ตอ่ไปในอนาคต ประกอบกบัการเข้าลงทนุ

นีท้ าให้บริษัทมีอ านาจควบคมุเจเอ็น ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจไปสูธุ่รกิจเก่ียวข้องกบัพลงังานเชือ้เพลิง จึงเป็นโอกาสอนัดีที่จะเข้า

ลงทนุดงักลา่ว 
 

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการบริษัท และไม่มีกรรมการตรวจสอบทา่นใดมี
ความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ                    
       

(นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน) 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 


