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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

 

 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

 

สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 

รายการน าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพจิารณา 

บริษัท เพาเวอร์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เข้าลงทนุในโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(“โครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ”) ซึง่จะด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 

โดย บริษัท บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บริษัทย่อย” หรือ “BIGGAS”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 

 

 

 

เพ่ือประกอบการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/ 2562 

วนัท่ี 11 มกราคม 2562   
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สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 7/2561 
เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (“โครงการ
ระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ”) ซึ่งจะด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ ากดั (“บริษัทยอ่ย” หรือ “BIGGAS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  

โครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัฯ เป็นการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน า้มนัจากระบบท่อขนส่งน า้มนัเดิมของ บริษัท  ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย จ ากัด (“Thappline”)1 โดยโครงการลงทุนของ TPN จะเร่ิมลงทุนเช่ือมต่อท่อเดิมของ Thappline ที่ต้นทางจังหวดั

สระบรีุไปถึงคลงัน า้มนัปลายทางที่จงัหวดัขอนแก่น มลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 9,768.8 ล้านบาท โครงการนีเ้ป็นการด าเนินการตาม
แนวทางของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( “กพช.”) ครัง้ที่  3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่เห็นชอบให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการพฒันาโครงการเองเพื่อให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเสรี โดยให้หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้สนบัสนนุให้เช่าพืน้ท่ีใน
เขตทางในอตัราและระยะเวลาที่เหมาะสม ซึง่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติของกพช. ดังกล่าวเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2558 อนึ่ง TPN 
ได้เข้าลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการขยายระบบการขนสง่น า้มนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
กบักรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เมื่อวนัที่  31 สงิหาคม 2559  

ทัง้นี ้รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์2 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ .20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) มลูค่าลงทนุทัง้โครงการประมาณ  9,768.8 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทนุส าหรับ
การค านวณขนาดรายการประมาณ 9,581.8 ล้านบาท และมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 
152.24 ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวด
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซึง่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท การได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าขา่ยเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป  โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีมลูค่า
สงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 152.24  ของมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และไมม่ีการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยย้อนหลงั 6 เดือนก่อนเข้าท ารายการ รายการนีเ้ข้าขา่ย
เป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเทา่กบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 100 หรือเข้าขา่ยการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม 
อย่างไรก็ดี รายการดงักล่าวเข้าข้อยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปทุกประการ
ตามที่ได้กลา่วข้างต้นดงันี ้ 

(ก) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัท  

                                                           
1 ผูใ้หบ้รกิารขนส่งน ้ามนัผา่นระบบทอ่ ปัจจบุนัใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัผา่นระบบทอ่ 3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 1) ทอ่ส่งน ้ามนัศรรีาชา – สระบุร ี2) ทอ่ส่งน ้ามนัมาบตาพุด – ศรี
ราชา และ 3) ท่อส่งน ้ามนัเชือ้เพลงิอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ Thappline ยงัมคีลงัน ้ามนั 2 แห่ง ที ่อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี และที ่อ.เสาไห ้จ.สระบุร ี
2 รายการไดม้าซึง่สนิทรพัยโ์ครงการระบบทอ่ขนส่งน ้ามนัฯ ของ TPN ไมถู่กน ามาค านวณขนาดรายการในการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 
2560 ส าหรบัการเขา้ลงทนุใน BIGGAS เนื่องจาก ขณะนัน้โครงการดงักล่าว อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และยงัมคีวามไมแ่น่นอนในการลงทนุ  
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TPN ก่อตัง้ เพื่อด าเนินงานโครงการระบบท่อขนส่งน า้มันฯ  ซึ ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดธุรกิจพลงังานของกลุ่ม
บริษัทที่ไปยังโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการขนส่งน า้มันไปยงัภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งมีธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกับ
ธุรกิจปัจจบุนั ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั BIGGAS เป็นผู้จ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (“LPG”) ในฐานะผู้ประกอบการค้าที่ได้
ด าเนินการขออนญุาตเป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลงิกบักรมธุรกิจพลงังานได้ตามที่ระบไุว้ใน พ.ร.บ.การค้าน า้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 
ตามมาตรา 7 เฉพาะเชือ้เพลิงชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้แก่ลกูค้าในกลุ่มของสถานีบริการก๊าซ กลุ่มร้านค้าก๊าซและกลุ่ม
โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ ซึ่ง BIGGAS อยู่ระหว่างด าเนินการขออนญุาตเป็นผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิงประเภทน า้มนักบักรมธุรกิจ
พลงังานส าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

โดยตามมาตรา 4 ได้ก าหนดค านิยามของน า้มนัเชือ้เพลิงไว้ซึ่งหมายรวมถึง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น า้มนัเบนซิน น า้มนั
ดีเซล น า้มนัส าหรับเคร่ืองบิน เป็นต้น อีกทัง้ในปัจจุบนั ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้เชือ้เพลิงส าหรับยานพาหนะระหว่างก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและน า้มนัเบนซินหรือดีเซล  จึงสามารถสรุปว่า ลกัษณะสินค้าสองชนิดดงักล่าวเป็นสินค้าที่ใช้แทนกนัด้วย
วตัถปุระสงค์เดียวกนัและเป็นสนิค้าที่มีความคล้ายคลงึกนั  

 จากประสบการณ์ในธุรกิจพลงังานอย่างยาวนาน ท าให้บุคลากรของ BIGGAS มีความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรม
พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระบบท่อก๊าซ NGV ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ TPN ได้ อีกทัง้ยังมี
ประสบการณ์ด้านการวางระบบท่อดแูลรักษาทอ่ก๊าซ NGV และการบ ารุงรักษาท่อก๊าซ NGV โดยตัง้แต่ปี 2556 BIGGAS เร่ิม
ดแูลระบบท่อก๊าซ NGV ให้แก่ ปตท. ซึ่งในปัจจุบนั BIGGAS ดแูลสถานีก๊าซ NGV ให้แก่ ปตท. มากกว่า 160 สถานี (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 50) อีกทัง้ยงัมีการวางระบบทอ่ก๊าซรวมถึงบ ารุงรักษาทอ่ก๊าซ NGV ให้สถานีบริการก๊าซ NGV รายอื่นๆ ซึง่ใน
เชิงวิศวกรรม การวางระบบและการดแูลรักษาท่อก๊าซและท่อน า้มนัมีความใกล้เคียงกนั บริษัทเช่ือว่าความรู้ความสามารถ
ดงักลา่วท าให้บริษัทมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปยงัโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัฯ ได้ 

ทัง้นี ้ส าหรับการเข้าลงทนุในโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัฯ ให้บริการขนส่งน า้มนัทางท่อแก่กลุ่มสถานีบริการน า้มนั
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นการขยายการให้บริการกบักลุ่มลกูค้าเดิมและลกูค้ารายอื่นที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ ค้าน า้มนั
เชือ้เพลิง เพื่อเสริมการให้บริการกบัลกูค้าท าให้สามารถรักษาฐานลกูค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าเพิ่มมากขึน้ รวมถึง
เป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยไปยงัลกูค้าในกลุม่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

พ.ร.บ.การค้าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 

กลุ่มคู่ค้า/ลูกค้า 

ผูบ้รโิภค 
 

น ้ามนัเบนซนิ 
น ้ามนัดเีซล 

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

สถานีบริการก๊ าซ / 
สถานีบรกิารน ้ามนั 
 

ปตท. 

สินค้า 

รา้นคา้ก๊าซ  
(ส าหรบัครวัเรอืน)  

 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
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(ข) บริษัทไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัท 

วิส ัยทัศน์ของบริษัทคือการเป็นผู้ น าด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานเชือ้เพลิงของประเทศ 
ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจระบบส ารองไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ าหน่ายก๊าซ และงานปฏิบัติการดูแลและ
บ ารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดยการที่ TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS มีแผนลงทุนในโครงการระบบ
ท่อขนสง่น า้มนัฯ นัน้  สอดคล้องกับวิส ัยทัศน์ และว ัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัท ด ังนัน้  การได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้นโยบายการด าเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท  

(ค) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีค ุณสมบตัิที ่เหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาด

หลกัทรัพย์ฯ  

จากการที่ TPN จะเข้าลงทนุในโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ถือเป็นการลงทนุในธุรกิจที่มี
ศกัยภาพและสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่มัน่คงอย่างตอ่เนื่องในระยะยาวซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
โดยคาดว่าจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้พร้อมกบัเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและศกัยภาพในการท าก าไรของ
บริษัท นอกจากนี ้การประกอบธุรกิจของ TPN ในการด าเนินโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นการ
ส่งเสริมนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมความมัน่คงทางพลงังานให้กับประเทศ ทัง้นี ้หลงัจากที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของบริษัทแล้วนัน้ บริษัทยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้ข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

หลักเกณฑ์ บริษัท (ภายหลังการเข้าท ารายการ) 
1. มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้ นละ 

0.50 บาท 
ปัจจุบันมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่ากับ 0.10 บาท ซึ่งเป็นมลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้ นสามัญตัง้แต่วันที่  19 ธันวาคม 2557 (ก่อนที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะออกเกณฑ์ก าหนดให้หุ้นของบริษัทต้องมี
มลูค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาทมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 ตลุาคม 
2559) ทัง้นีบ้ริษัทไมไ่ด้มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลดมลูคา่ที่ตราไว้ของ
หุ้นสามญัของบริษัท อนัเน่ืองมากจากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
จะต้อง 
ก. มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และ 

ข. ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจ
สง่ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่สิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจ
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคา
หลกัทรัพย์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท มีคุณสมบตัิตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริษัทไมมี่แผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร
ของบริษัทอนัเน่ืองมาจากเข้าท ารายการในครัง้นี ้

3. มีผู้ รับผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงินและผู้ควบคมุดแูลการ
ท าบัญชีที่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

ปัจจุบันบริษัทมีผู้ รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และผู้
ควบคมุดแูลการท าบญัชี ซึง่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริษัท
ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ รับผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน
และผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชีอนัเน่ืองมาจากการเข้าท ารายการนี ้

4. กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการ

ปัจจุบัน  ณ  วันที่  22 พฤศจิกายน  2561 คณะกรรมการบ ริ ษัท
ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด  8 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 3 ทา่นและ
กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นีบ้ริษัท
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หลักเกณฑ์ บริษัท (ภายหลังการเข้าท ารายการ) 
อิสระ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
และกรรมการตรวจสอบทัง้หมดอยา่งน้อย 3 ทา่น 

ไมมี่แผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการอนัเน่ืองมาจากการเข้าท ารายการใน
ครัง้นี ้

5. ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

ปัจจบุนับริษัท BIGGAS และ TPN  มีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผู้ สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.  

6. ระบบการควบคมุภายในของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
- บริษัท อะบนัแด็นซ์ คอนเซาท์ติง้ จ ากดั 

บริษัทมีระบบควบคมุภายในที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อะบนัแด็นซ์ คอนเซาท์ติง้ จ ากัด 
ให้สอบทานระบบการควบคมุภายในที่ส าคญัของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในได้มีการตัง้ข้อสงัเกตส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ในการตรวจสอบบัญชีส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
สามารถสรุปได้ว่าไม่มีประเด็นตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินและระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั 

7. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ก าหนดในประกาศกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับ
กรรมการผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตอ่ยา่งใด 

8. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคณุสมบตัิในการกระจายการถือหุ้ น โดย
ต้องมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ ถือหุ้นดังกล่าว
ต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้วของบริษัท
จดทะเบียน 

ณ วนัที่ 3 ตลุาคม 2561 (ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุของบริษัทฯ) 
บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยจ านวน 8,558 ราย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
รวมกนัทัง้หมดร้อยละ 52.23 

9. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทนุส ารองเลียงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ปัจจุบันบริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงานตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ .ศ.2530 (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 

(ง) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของบริษัทและในอ านาจควบคมุบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัท  

ภายหลงัจากการท ารายการ นอกเหนือจากการเปลีย่นแปลงกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ บริษัทไม่มีแผนในการ
เปลีย่นแปลงคณะกรรมการของบริษัท และอ านาจควบคมุของบริษัทแตอ่ยา่งใด  

ณ ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น ดงันี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1 นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
2 นายพระนาย กงัวาลรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3 นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4 นายอณัณพ พุม่กมุาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
5 นายกมัพล ตติยกว ี กรรมการ 
6 นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายพิทยาธร มฤทสุาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นายวรพงศ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมลูลา่สดุ ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทมีดงันี 

รายนาม จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางวลัลภา  ไตรโสรัส 969,240,000 14.81 
2 นายโสมพฒัน์  ไตรโสรัส 586,600,000 8.96 
3 นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ 409,396,000 6.25 
4 นายสมศกัดิ์  สรุฤทธ์ิเชวง 225,622,600 3.45 
5 นายจกัรกฤช  จารุจินดา 203,000,000 3.10 
6 นายเฉลมิชยั  มหากิจศิริ 200,000,000 3.06 
7 นายพรเทพ  บรูณกลุไพโรจน์ 164,530,000 2.51 
8 นายสมภพ  ติงธนาธิกลุ 161,000,000 2.46 
9 นายภาณ ุ ศีติสาร 134,900,000 2.06 
10 นางสกุญัญา  วนิชจกัร์วงศ์ 133,180,400 2.03 

อย่างไรก็ตาม แม้การท ารายการของบริษัทในครัง้นีเ้ข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปทกุประการนัน้ บริษัทมีหน้าที่ต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนต้องด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นที่มีสว่นได้เสยี โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที่ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ก าหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยบริษัทได้แต่งตัง้
บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมตัิรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ในครัง้นี ้และให้เสนอเร่ืองดงักล่าวตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชมุ 
ภตัตาคารจิตรโชนา 

การเข้าลงทนุในโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ ดงักลา่ว มีรายละเอียดการเข้าท ารายการดงันี ้

(1) สารสนเทศตามบัญชี (1) 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

TPN จะเข้าลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัฯได้ภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562  

2. คู่สัญญาและความสัมพนัธ์ (ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561) 

2.1. ที่ดนิ 

2.1.1. การตอบรับหนงัสืออนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นรายปีส าหรับวางท่อขนสง่น า้มนัจากหน่วยงานรัฐ ระยะทางประมาณ 350

กิโลเมตร  

ผู้ เช่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ให้เช่า กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทที่ทอ่ขนสง่น า้มนัพาดผา่น 
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                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 
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ความสมัพนัธ์กบัผู้ให้เช่า ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

      หมายเหต:ุ รวมถึงการตอบรับหนงัสืออนญุาตให้ใช้ที่ดินกบักรมชลประทาน และการรถไฟแหง่ประเทศไทยด้วย 

2.1.2. การซือ้ที่ดินส าหรับวางทอ่ขนสง่น า้มนัจากเอกชน ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร  

ผู้ซือ้ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ขาย อยูร่ะหวา่งจดัท าสญัญา (คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2561)  
ความสมัพนัธ์กบัผู้ขาย ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

หมายเหต ุ: ทัง้นีท้ี่ดินบางแปลงอยูร่ะหวา่งการโอนกรรมสิทธ์ิก่อนมีมติอนมุตัิที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 11 
มกราคม 2562 

2.1.3. การซือ้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีควบคมุน า้มนั (Block Valve) ตลอดแนวทอ่ขนสง่น า้มนั จ านวนทัง้สิน้ 11 แหง่  

ผู้ซือ้ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ขาย อยูร่ะหวา่งจดัท าสญัญา (คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2561) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ขาย ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

หมายเหต ุ: ทัง้นีท้ี่ดินบางแปลงอยูร่ะหวา่งการโอนกรรมสิทธ์ิก่อนมีมติอนมุตัิที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 11 
มกราคม 2562 

2.1.4. การซือ้ที่ดินเพื่อสร้างคลงัเก็บน า้มนัท่ีจงัหวดัขอนแก่น3 

ผู้ซือ้ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ขาย บคุคลธรรมดาจ านวน 25 คน* 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ขาย ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

หมายเหต ุ : ทัง้หมดจ านวน 25 โฉนด ผู้ขายบางรายขายมากกวา่ 1 โฉนด และบางโฉนดมีชื่อเจ้าของมากกวา่ 1 ราย  

2.1.5. การเช่าพืน้ท่ีคลงัน า้มนัสระบรีุเพื่อติดตัง้ระบบสง่น า้มนัทางทอ่สว่นตอ่ (พืน้ท่ี Pump Substation และบริการถงัน า้มนั) 

เช่ือมตอ่กบัทอ่น า้มนัของบริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 

                                                           
3 BIGGAS เขา้ถอืหุน้ใน TPN เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 และหลงัจากนัน้ บรษิทัฯ ได้เขา้ถอืหุน้ BIGGAS เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2560 (ท าให ้BIGGAS และ TPN มี
สถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ( ทัง้นี้ ก่อนที่ TPN จะเขา้มาเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2560  TPN ได้เขา้ท าสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินโครงการขยายระบบทอ่ขนส่งน ้ามนัฯ กบัคู่สญัญาต่างๆ มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 187.00 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้1) สญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ เพื่อก่อสรา้งคลงั
น ้ามนั จ.ขอนแก่น ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 มูลค่ารวม 116 ล้านบาท 2) สญัญาว่าจา้งงานศกึษาความเหมาะสมดา้นวศิวกรรม (Engineering Study) ลงวนัที ่1 
เมษายน 2559 มูลค่ารวม 18.3 ล้านบาท 3) สญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาและบรหิารงานส่วนงานโครงการ ลงวนัที ่15 มกราคม 2560 มูลค่ารวม 26.4 ล้านบาท 4( สญัญา
ว่าจา้งทีป่รกึษางานศกึษาและจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม )EIA( ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2560 มลูค่ารวม 13.5 ลา้นบาท และ 5( สญัญาว่าจา้งที่
ปรกึษางานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร )CSR( ลงวนัที ่1 พฤศจกิายน 2560 มูลค่ารวม  12.8 ล้านบาท โดยทัง้ 5 สญัญานี้ไม่น ามารวมในการค านวณ
ขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการท ารายการทีเ่กดิขึน้ก่อน TPN มฐีานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั อกีทัง้การไดม้าซึ่งหุน้ TPN นัน้ บรษิทัไดค้ านวณรวมอยู่ในมลูค่าหุน้ 
BIGGAS ทีบ่รษิทัไดจ้า่ยซือ้ไปแลว้จากเงนิเพิม่ทนุบรษิทั 1,350 ลา้นบาท 
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ผู้ เช่า บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ให้เช่า บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ให้เช่า ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

 
2.2. การว่าจ้างที่ปรึกษา 

2.2.1. งานศกึษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (Engineering Study)3 
ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท เพนสเพน เซอร์วิเซส จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.2.2. งานท่ีปรึกษาและบริหารงานสว่นงานโครงการ3 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท  โพลเีทคโนโลยี จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.2.3. งานศกึษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 3 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท เอ็นทิค จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.2.4. งานท่ีปรึกษาด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (CSR) 3 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมนูิเคชัน่ส์ จ ากดั 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.2.5. งานวิศวกรรม และบริหารโครงการ (PMC) 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง อยูร่ะหวา่งจดัท าสญัญา (คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2561) 
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ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

 

2.3. การก่อสร้างและด าเนินโครงการ 

2.3.1. การก่อสร้างและวางทอ่สง่น า้มนั 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง อยูร่ะหวา่งการเปิดประมลู (คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 2562) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.3.2. การก่อสร้างคลงัน า้มนัท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง อยูร่ะหวา่งการเปิดประมลู (คาดวา่จะแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 2562) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.3.3. การด าเนินการเช่ือมตอ่ทอ่สง่น า้มนักบัทอ่น า้มนัของ บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

2.3.4. การวา่จ้างบริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) บริหารระบบทอ่ขนสง่น า้มนั 

ผู้วา่จ้าง บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) 
ผู้ รับจ้าง บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับจ้าง ไม่มีความเก่ียวโยงกันหรือเก่ียวข้องกับบริษัทตามนิยามใน

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  7/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตัิให้ TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดย
อ้อมของบริษัท เข้าด าเนินการลงทนุในโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ ต่อเนื่องจากที่ TPN ได้เร่ิมท าการศึกษาความเป็นไปได้
โครงการมาตัง้แตใ่นปี 2559 โดยโครงการจะมีจดุเร่ิมต้นการก่อสร้างที่สระบรีุและสิน้สดุที่ขอนแก่น อ.บ้านไผ ่เป็นระยะทางทัง้สิน้
ประมาณ 350 กิโลเมตร โดย TPN จะท าการซือ้ที่ดินต่อไปอีกระยะทางยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร มูลค่า 15 ล้านบาท ทัง้นี ้
โครงการดงักลา่ว TPN ได้รับการสนบัสนนุจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื่อให้การด าเนินงานโครงการส าเร็จตาม
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วตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมให้การขนสง่น า้มนัไปจงัหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสะดวกและปลอดภยัยิ่งขึน้ โดย TPN ได้
น าสง่รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งคาดวา่จะได้รับการอนมุตัิจากส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรและสิง่แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายในเดือนมีนาคม ปี 2562 

นอกจากการเช่าและซือ้ที่ดินข้างต้นเพื่อวางทอ่ขนสง่น า้มนั TPN จะท าการซือ้ที่ดินส าหรับสร้างสถานีควบคมุน า้มนั (Block 
Valve) ตลอดแนวท่อขนส่งน า้มนั จ านวนทัง้สิน้ 11 แห่ง จ านวนเนือ้ที่รวมประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา มูลค่า 28.1 ล้านบาท 
รวมถึงซือ้ที่ดินเพื่อสร้างคลงัน า้มนั 1 แห่งในจงัหวดัขอนแก่น เนือ้ที่รวม 202-1-91.2 ไร่ มลูค่าประมาณ 116 ล้านบาท (ปัจจุบนั
ได้ซือ้และโอนที่ดินแล้วทัง้หมด) และจะท าการเช่าที่ดินที่สระบรีุส าหรับคลังน า้มนัเพื่อติดตัง้ระบบสง่น า้มนั (พืน้ที่ติดตัง้ Pump 
Substation และบริการถังน า้มนั) เช่ือมต่อกับท่อน า้มนัของ Thappline  (“สถานีเช่ือมท่อ Thappline”) พืน้ที่ประมาณ 6,536 
ตารางเมตร  

ส าหรับการก่อสร้างระบบท่อขนสง่น า้มนั การก่อสร้างคลงัน า้มนั สถานีควบคุมน า้ม ัน และสถานีเชื่อมท่อ กบั 
Thappline นัน้ TPN จะด าเนินการก็ต่อเมื่อได้จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อส านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (“สผ.”) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และได้รับการอนมุตัิ
เห็นชอบจากทางสผ. แล้ว  

บริษัทคาดวา่งบลงทนุของโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ ซึ่งรวมมลูคา่สญัญาในทกุรายการตามหวัข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 
ซึ่งไม่รวมถึงสญัญาจ้างบริหาร ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรายปี  รวมทัง้สิน้ประมาณ 9,768.8  ล้านบาท ทัง้นีค้าดวา่
มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 30 เดือน โดยคาดวา่จะสามารถเปิดใช้ระบบทอ่ขนสง่น า้มนัได้ประมาณไตรมาส 4 ปี 2564 
แผนการและระยะเวลาด าเนินโครงการระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ฯ ในภาพรวมเป็นดงันี  ้

31 ส.ค.59 TPN ลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบักรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
23 พ.ค.60 TPN ลงนามบนัทกึข้อตกลงกบั Thappline 

23 พ.ค.60 
TPN เข้าท าสญัญากบัคูส่ญัญาได้แก่ บริษัท เอ็นทิค จ ากดั เพื่อเตรียมศกึษาและจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

24 ส.ค.61 TPN น าสง่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้วเสร็จ (EIA) 
22 พ.ย.61 คณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตักิารท ารายการโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ 
11 ม.ค.62 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการท ารายการโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ 

ภายในเดือนธ.ค. 61 TPN จดัท าข้อตกลงในรายละเอยีดกบั Thappline โดยให้สอดคล้องกบับนัทกึข้อตกลงกบั Thappline 
ภายในเดือนม.ค.62 TPN คดัเลอืกผู้ รับเหมาด้านวิศวกรรม (EPC) และ Supplier ที่จดัซือ้อปุกรณ์ตา่งๆ 
ไตรมาส 1 ปี 62 ออกแบบโครงการแล้วเสร็จโดยผู้ออกแบบงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (PMC) ที่ TPN คดัเลอืก 

ไตรมาส 1 ปี 62 
TPN ขออนญุาตก่อสร้างจากหนว่ยงานราชการ และวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างในการวางทอ่ขนสง่น า้มนั 
และการก่อสร้างคลงัน า้มนั 

ไตรมาส 1 ปี 62 จดัซือ้ทอ่ขนสง่น า้มนัและอปุกรณ์ (รวมระยะเวลาผลติและขนสง่) 
ไตรมาส 2 ปี 62 –  
ไตรมาส 3 ปี 64 

ก่อสร้างคลงัน า้มนั 

ไตรมาส 2 ปี 62 –  
ไตรมาส 3 ปี 64 

ก่อสร้างระบบทอ่สง่น า้มนั 

ไตรมาส 3 ปี 64 TPN ด าเนินการขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่และคลงัน า้มนั 
ไตรมาส 3 ปี 64 ทดสอบระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่และคลงัน า้มนั 
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ไตรมาส 4 ปี 64 คาดวา่เร่ิมเปิดใช้งานระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่และคลงัน า้มนั 
4.  ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา 

TPN จะเข้าลงทนุในโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการภายหลงัที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท 
ครัง้ที่ 1/2562 อนมุตัิให้เข้าท ารายการ และ TPN สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข (รายละเอียดตามข้อ 9. เง่ือนไขในการท ารายการ) 
และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการท ารายการกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

TPN ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท มีวตัถุประสงค์การก่อตัง้เพื่อด าเนินงานโครงการระบบท่อ
ขนสง่น า้มนัฯ ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ในการกระจายน า้มนัเชือ้เพลงิสูภ่มูิภาคและกลุม่ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ได้แก่ ลาว เวียดนาม และกมัพชูา โดยมีจุดเร่ิมต้นโครงการบริเวณคลงัน า้มนับริษัท ท่อสง่ปิโตรเลียมไทย จ ากดั (Thappline) ที่
อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ และแยกขึน้เส้นทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านจงัหวดัสระบรีุ ลพบรีุ นครราชสีมา ชัยภมูิ ไปยงั
คลงัน า้มนัของ TPN ที่จงัหวดัขอนแก่น  

ส าหรับโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ TPN จะต้องด าเนินการขอความร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐที่เก่ียวข้องซึง่ได้แก่ กรม
ทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เพื่อเช่าที่ดินส าหรับวางท่อขนสง่น า้มนั เนื่องจากแนวท่อขนสง่น า้มนัจะวางในเขตทางหลวง 
โดยมีระยะทางทัง้สิน้ ประมาณ 350 กิโลเมตร และองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่ ส าหรับการขออนญุาต
ก่อสร้างคลงัน า้มนัปลายทางที่จงัหวดัขอนแก่น ดงัแสดงเส้นทางวางทอ่ในแผนภาพตอ่ไปนี  ้ 

 
แผนภาพโครงขา่ยระบบทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ TPN 
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แผนภาพโครงขา่ยทอ่ขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและทางหลวงทอ่ขนสง่น า้มนัผา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. ที่ดิน 

4.1.1. ที่ดินส าหรับวางทอ่ขนสง่น า้มนั ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร  

ที่ดินเนือ้ที่รวม  18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา อ าเภอเมือง และอ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น  
4.1.2. ที่ดินเพื่อสร้างสถานีควบคมุ (Block Valve) ตลอดแนวทอ่ขนสง่ จ านวนทัง้สิน้ 11 แหง่ 

ที่ดินเนือ้ที่รวมประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา  
รายละเอียด ต าแหน่งที่ตัง้ ภาระผูกพัน 

NE-BVS1 อ าเภอเมอืงสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS2 อ าเภอแกง่คอย จงัหวดัสระบรีุ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS3 อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบรีุ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS4 อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS5 อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS6 อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสมีา ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS7 อ าเภอจตัรัุส จงัหวดัชยัภมู ิ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS8 อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS9 อ าเภอเมอืงชยัภมู ิ จงัหวดัชยัภมู ิ ไมม่ีภาระผกูพนั 

 

คลงัน ้ามนั อ.เสาไห้        
จ.สระบรีุ 

ทางหลวงหมายเลข 362 
 (กรมทางหลวง) 5km. 

ทางหลวงหมายเลข 1 
(กรมทางหลวง)  11km. 

ทางหลวงหมายเลข 3385 

(กรมทางหลวง)  7km. 
ทางหลวงหมายเลข 21 
 (กรมทางหลวง) 5km. 

  

ทางหลวงหมายเลข 3334 
 (กรมทางหลวง) 24km. 

 

ทางหลวงหมายเลข 3017 
(กรมทางหลวง)  27km. 

ทางหลวงหมายเลข 2089 
 (กรมทางหลวง) 23km. 

 

ทางหลวงหมายเลข 2256 
(กรมทางหลวง)  71km. 

ทางหลวงหมายเลข 201 
 (กรมทางหลวง) 140km. 

 

ทางหลวงหมายเลข 229 
(กรมทางหลวง)  37km. 

คลงัน ้ามนั อ.บ้านไผ ่จ.
ขอนแก่น 

350 km. 
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รายละเอียด ต าแหน่งที่ตัง้ ภาระผูกพัน 
NE-BVS10 อ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดัชยัภมู ิ ไมม่ีภาระผกูพนั 
NE-BVS11 อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ไมม่ีภาระผกูพนั 

4.1.3. ที่ดินส าหรับก่อสร้างคลงัน า้มนั 
 ที่ดินเนือ้ที่รวม 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา ท่ีอ าเภอบ้านไผ ่จงัหวดัขอนแก่น   

รายละเอียด เนือ้ที่ ภาระผูกพัน 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 6297 4 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4866 3 ไร่ 0 งาน 39.2 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 3467 5 ไร่ 0 งาน 52 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 3478 18 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4727 4 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 3490 4 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 5704 22 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4726 4 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4713 4 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4274 6 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 2691 4 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 58106 4 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 58108 4 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 58107 4 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 58105 4 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 2825 8 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4863 23 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 56292 12 ไร่ 0 งาน 88 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 4363 23 ไร่ 0 งาน 93 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 3479 7 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 56293 5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 65780 7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 65781 4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 3480 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 65782 3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา ไมม่ีภาระผกูพนั 
รวม 202 ไร่ 1 งาน 91.2 ตารางวา  
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 
โครงการระบบการขนสง่น า้มนัทางท่อไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมูลค่าเงินลงทนุทัง้หมดประมาณ 9,768.8 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
5.1. คา่ที่ดินและปรับปรุงที่ดิน ประมาณ 159.1 ล้านบาท  

ที่ดินวางท่อขนส่งน า้มนั ระยะทางทัง้สิน้ 1.6 กิโลเมตร : TPN ซือ้ที่ดินเนือ้ที่รวม 18 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา มูลค่ารวม 15 
ล้านบาท  
ที่ดินส าหรับสถานีควบคมุน า้มนั (Block Valve)  : TPN ซือ้ที่ดินเนือ้ที่รวมประมาณ 10 ไร่ 2 ตารางวา มลูค่ารวม 28.1 ล้าน
บาท  
ที่ดินคลงัน า้มนัขอนแก่น : TPN ซือ้ที่ดิน เนือ้ที่รวม 202-1-91.2 ไร่ ท่ีอ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น มูลค่ารวม 116 ล้าน
บาท  

5.2. คา่เช่าที่ดินกบักรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท4 ตลอดอายโุครงการ ประมาณ 567.7 ล้านบาท 

5.3. ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาประมาณ  192 ล้านบาท ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (PMC) ค่าจ้าง

ดงักลา่วเป็นราคาที่เสนอโดยผู้ ให้บริการ และจะช าระเป็นงวดๆ ตามที่ก าหนดในสญัญา รวมถึง 1) ค่าที่ปรึกษางานศกึษา

ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (Engineering Study) 2) ค่าที่ปรึกษาและบริหารงานสว่นงานโครงการ 3) ค่าที่ปรึกษาและ

จดัท ารายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (EIA) และ 4) ค่าที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ที่ TPN ได้

เข้าท าสญัญาก่อนจะมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของ BIGGAS 

5.4. ค่าก่อสร้างระบบท่อสง่น า้มนัและคลงัน า้มนัประมาณ 8,850 ล้านบาท การก่อสร้างจะเป็นลกัษณะออกแบบพร้อมก่อสร้าง

เบ็ดเสร็จ (Turn Key) ค่าก่อสร้างประมาณการโดยค่าที่ปรึกษาในการด าเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 

(Engineering Study) (บริษัท เพนสเพน เซอร์วิเซส จ ากดั) ที่มีประสบการณ์ เง่ือนไขการช าระเงินค่าก่อสร้างโดยทัว่ไปจะ

ช าระเป็นงวดตามความส าเร็จของงาน อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัยงัไมม่ีการคดัเลอืกผู้ รับเหมาส าหรับโครงการนี  ้

ส าหรับเงินลงทุนที่ TPN ได้ท าสญัญาก่อนที่ BIGGAS จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่ารวม  187 ล้านบาท 
รายละเอียดได้แก่ มลูค่าสญัญาการซือ้ที่ดินเพื่อสร้างคลงัเก็บน า้มนัที่จงัหวดัขอนแก่นมลูคา่ 116 ล้านบาท การว่าจ้างที่ปรึกษา
งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (Engineering Study) มลูค่า 18.3 ล้านบาท การว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารงานส่วน
งานโครงการ มลูค่า 26.4 ล้านบาท การว่าจ้างที่ปรึกษางานศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
มลูค่า 13.5 ล้านบาท และการว่าจ้างที่ปรึกษางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) มลูค่า 12.8 ล้านบาท โดย
การลงทนุดงักลา่วจะไมน่ ามารวมในการค านวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการท ารายการที่เกิดขึน้ก่อน BIGGAS มีฐานะเป็น
บริษัทย่อย อีกทัง้การได้มาซึง่หุ้น TPN นัน้ บริษัทได้ค านวณรวมอยู่ในมลูค่าหุ้น BIGGAS ที่บริษัทได้จ่ายซือ้ไปแล้วจากเงินเพิ่ม
ทนุบริษัท 1,350 ล้านบาท   

เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
มลูคา่สิง่ตอบแทนก าหนดขึน้จากมลูคา่ผลตอบแทนของโครงการระบบการขนสง่น า้มนัทางทอ่ฯ ของ TPN โดยการค านวณ

ของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท (บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั) ได้ให้ค าแนะน าการค านวณตามหลกัสากล โดยวิธีมลูค่า

                                                           
4 ค่าเชา่ทีด่นิรายปีเพื่อวางแนวทอ่ขนสง่น ้ามนั ระยะทางประมาณ 350 กโิลเมตร ทีจ่ะช าระใหแ้ก่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทตลอดระยะเวลา 3 ปีในชว่ง
ก่อสรา้งและ 30 ปีภายหลงัก่อสรา้งแลว้เสรจ็ โดยประมาณการจากอตัราคา่เชา่รายปีเทา่กบัรอ้ยละ 5 ของมลูค่าทีด่นิ และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ทกุ 5 ปี )อา้งองิจากค าสัง่
กรมทางหลวง เลขที ่คค 0611/157/2544 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณากาหนดเงนิค่าเชา่สาหรบัการวางทอ่ในเขตทางหลวง( 
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สว่นลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่สดุในการประเมินมลูค่าผลตอบแทนส าหรับ
รายการนี ้โดยอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการลงทนุในโครงการดงักลา่วของ TPN ที่ประมาณร้อยละ 12.12 ซึ่งสงูกวา่
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของโครงการ (WACC) ที่ประมาณร้อยละ 7.75  ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
(Beta) การขนสง่น า้มนัทางทอ่ฯ เทียบเคียงได้กบับริษัท บริการเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“BAFS”)  

 

6. การค านวณขนาดรายการ 

การเข้าลงทุนในโครงการระบบการขนส่งน า้มนัทางท่อฯ มูลค่ารวมประมาณ 9,768.8 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
ส าหรับการค านวณขนาดรายการประมาณ 9,581.8 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากบัร้อยละ 152.24 ของมลูค่าของสินทรัพย์รวมของ
บริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่ของสนิทรัพย์ (NTA) ร้อยละการถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ x NTA ของบริษัท

เปา้หมาย x 100 

NTA ของบริษัท 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็น
โครงการลงทุน และไม่มีการได้มาซึ่ง
หลกัทรัพย์ของบริษัทเปา้หมาย 

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ร้อยละการถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ x ก าไรสทุธิของของ
บริษัทเปา้หมาย x 100 

ก าไรสทุธิของบริษัท 

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็น
โครงการลงทนุ และไมม่กีารได้มาซึง่
หลกัทรัพย์ของบริษัทเปา้หมาย 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน มลูคา่ที่จา่ย x 100 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท 

9,581.8

6,293.9
 เทา่กบัร้อยละ 152.24 

4. เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระคา่สนิทรัพย์ x 100 

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัท
ไมไ่ด้ออกหุ้นเพื่อช าระคา่ตอบแทน 

เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 152.24 

หมายเหต:ุ 

รายละเอียดของเงินลงทนุมีดงันี ้
มลูคา่ซือ้ที่ดิน 
คา่เช่าที่ดินกบักรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
คา่วา่จ้างที่ปรึกษา 
มลูคา่การก่อสร้างทอ่และคลงัน า้มนั   

159.1 
567.7 
192.0 

8,850.0 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

รวม 9,768.8 ล้านบาท 
หัก  
1) การซือ้ท่ีดินเพื่อสร้างคลงัเก็บน า้มนัท่ีจงัหวดัขอนแก่นมลูค่า 116 ล้านบาท  
2) การวา่จ้างท่ีปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (Engineering Study) มลูค่า 18.3 ล้าน

บาท  
3) การวา่จ้างท่ีปรึกษาและบริหารงานสว่นงานโครงการ มลูค่า 26.4 ล้านบาท  
4) การว่าจ้างท่ีปรึกษางานศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มลูค่า 

13.5 ล้านบาท  
5) การวา่จ้างท่ีปรึกษางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) มลูค่า 12.8 ล้านบาท*   
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มูลค่าเงนิลงทุนส าหรับการค านวณขนาดรายการ* 9,581.8 ล้านบาท 

 หมายเหต*ุ  : ทัง้ 5 รายการจะไมน่ ามารวมในการค านวณขนาดรายการ เน่ืองจากเป็นการท ารายการท่ีเกิดขึน้ก่อน BIGGAS มีฐานะเป็นบริษัทยอ่ย อีกทัง้การได้มาซึง่หุ้น 
TPN นัน้ บริษัทได้ค านวณรวมอยูใ่นมลูค่าหุ้น BIGGAS ท่ีบริษัทได้ช าระค่าหุ้นไปแล้วจากเงินเพิ่มทนุบริษัท 1,350 ล้านบาท   

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษัทงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัท การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไป  
โดยเมื่อรวมค านวณรายการได้มาซึง่สินทรัพย์มีมลูคา่สงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
152.24 ของมลูค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ที่มีขนาดรายการเท่ากบัหรือสงูกวา่ร้อยละ 100 หรือเข้า
ข่ายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม อย่างไรก็ดี รายการดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์
ใหมต่ามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปทกุประการตามที่ได้กลา่วข้างต้นดงันี  ้ 

(ก) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะของธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัท และ 

(ข) บริษัทไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส าคญัในธุรกิจหลกัของบริษัท และ 

(ค) บริษัทและบริษัทยอ่ยอนัเป็นผลมาจากการได้มาซึง่สินทรัพย์มีคณุสมบตัเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และ 

(ง) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของบริษัทและในอ านาจควบคมุบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัท  

โดยบริษัทต้องจดัท าสารสนเทศที่เก่ียวข้องและจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วพร้อมทัง้จดัให้มี
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการระบบท่อขนส่งน า้มันฯ เป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทไปยังโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการขนส่งน า้มันไปยงั
ภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเข้าไปสูธุ่รกิจพลงังานเชือ้เพลงิอื่น เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และก าไรให้กบับริษัท 
โดยการพิจารณาเข้าลงทนุในโครงการดงักลา่วยงัเป็นการสง่เสริมและเสริมสร้างขอบขา่ยการด าเนินธุรกิจทางด้านพลงังานอย่าง
ครบวงจรตามแนวนโยบายและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัท อีกทัง้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและให้มีการ
สนบัสนนุกิจการซึ่งกนัและกนัของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้ครอบคลมุถึงการด าเนินธุรกิจของ TPN ในข้อ 49. ประกอบธุรกิจ
ขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ ขนสง่ และขนถ่ายน า้มนัทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ 
รวมตลอดถึงการขนสง่ทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึง่ตอ่เนื่องจากการขนสง่ทางทอ่ ประกอบกิจการอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบั
การขนสง่น า้มนัและส ารองน า้มนัทกุประเภท ท าให้สามารถเพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทจากกระแสเงินสดที่สม ่าเสมอจากโครงการ 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาผลตอบแทนโครงการระบบการ
ขนสง่น า้มนัทางทอ่ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นดงันี ้

 
มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV) 5,048.70 ล้านบาท 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return หรือ IRR) ร้อยละ 12.12 
ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) 13.63 ปี 

ที่มา: บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท  
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นอกจากนีโ้ครงการดงักล่าวยงัสร้างประโยชน์ให้แก่ภาครัฐและประเทศ โดยช่วยส่งเสริมความมัน่คงด้านพลงังานของ
ประเทศ สง่เสริมเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลดความเหลือ่มล า้ทางด้านราคาของผู้บริโภค เนื่องจากการขนสง่ทางทอ่
มีต้นทนุคา่ขนสง่ต ่ากวา่การขนสง่ทางระบบรางหรือรถบรรทกุ ท าให้ผู้บริโภคในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้ใช้น า้มนัในราคาที่ต ่า
กว่าปัจจบุนัและใกล้เคียงกบักรุงเทพฯ รวมถึงลดความเสี่ยงจากน า้มนัขาดแคลนในภมูิภาค เนื่องจากระบบการขนสง่น า้มนัโดย
ท่อเป็นระบบที่มีเสถียรภาพ  อีกทัง้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง่น า้มนั ลดระยะทางการขนสง่ด้วยทางรถบรรทกุและรถไฟ 
ลดการใช้น า้มนัในการขนส่งน า้มนั ลดอุบตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้จากรถบรรทกุขนส่งน า้มนั ลดความหนาแน่นของการจราจรจาก
รถบรรทกุขนสง่น า้มนั ลดมลภาวะอนัเกิดจากการขนสง่น า้มนัด้วยรถบรรทกุ และลดปัญหาการลกัขโมยน า้มนัระหวา่งขนสง่ 

 

8. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการ 

1) โครงการระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่ฯ TPN คาดวา่ต้องใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 9,768.8  ล้านบาท ประกอบด้วยคา่ที่ดิน 

1.6 กิโลเมตร ส าหรับวางท่อขนส่งน า้มนั ที่ดินส าหรับสถานีควบคุมน า้มนั (Block Valve) และที่ดินส าหรับก่อสร้างคลงั

น า้มนั 202-1-91.2 ไร่  รวมถึง ค่าเช่าที่ดินกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ค่าที่ปรึกษา และค่าก่อสร้างระบบ

ขนสง่ท่อน า้มนั โดยมีรายละเอียดของแหลง่เงินทนุที่บริษัทศึกษาเพื่อใช้เป็นแหลง่ทุนดงันี เ้งินกู้จากสถาบนัการเงิน และ/

หรือ บริษัทออกหุ้นกู้ ระยะยาว จ านวนประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยปัจจบุนั TPN ได้รับข้อเสนอจากสถาบนัการเงินหลาย

แหง่ที่จะให้การสนบัสนนุเงินกู้ ในการท าโครงการนีเ้ป็นจ านวน 7,000-7,500 ล้านบาท 

2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ TPN และ/หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กบับุคคลในวงจ ากัด (Private Placement : PP) 

ได้แก่ Strategic Partners5 ซึง่จะสง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้นใน TPN ลดลงไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะยงัคงถือหุ้นใน TPN 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 และ/หรือ 

3) หุ้นเพิ่มทนุ PSTC จ านวน 650 ล้านหุ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่จะ

น าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562 โดยฝ่ายจดัการคาดวา่จะสามารถจดัสรรให้กบั

บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทางเลือกในการลงทนุที่ดีและเหมาะสมที่สดุ สว่นแหลง่เงินทนุส าหรับคา่เช่าที่ดินรายปีที่
จะช าระให้แก่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ประมาณ  10-12  ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าพืน้ที่คลังน า้มันสระบุรีของ 
Thappline ตรงจุดเช่ือมต่อ พืน้ที่ประมาณ 6,536 ตารางเมตร มีค่าเช่าต่อปีประมาณ 11.8 ล้านบาท และค่าจ้าง Thappline ใน
การบริหารคลงัน า้มนัที่สระบรีุ ประมาณ  12 ล้านบาทต่อปี จะมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจและเงินทนุหมนุเวียนของ 
TPN 

หมายเหต ุ: คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นการประเมินคา่ใช้จ่ายส าหรับปีแรกในการด าเนินการโครงการ ซึง่จะมีการปรับขึน้ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในหนงัสืออนญุาต/สญัญา 

 

9. เงื่อนไขในการท ารายการ 

โครงการระบบท่อสง่น า้มนัฯ จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 และ TPN สามารถ
ปฏิบัติตามเง่ือนไข และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการท ารายการ ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานจะมีส่วนร่วมในการพิจารณา
รายละเอียดของโครงการ โดย TPN จะต้องด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

                                                           
5 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของ TPN จาก 300,000,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท และมมีตอินุมตัใิห ้BIGGAS จ าหน่าย
หุน้สามญัของ TPN จ านวน 1,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบยีน ตามทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ เมือ่วนัที ่
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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ก) จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก สผ. 

ภายในเดือนมีนาคม 2562 

ข) ออกแบบรายละเอียดเก่ียวกับแนวเส้นทาง และแบบก่อสร้างระบบการขนส่งน า้มันทางท่อและคลงัน า้มัน  ทัง้นี ้TPN 

ด าเนินการดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว 

ค) ได้รับหนงัสอือนญุาตให้ใช้ที่ดินเป็นรายปีส าหรับวางทอ่ขนสง่น า้มนัจากจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท รวมถึง

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเจ้าของที่ดินที่แนววางท่อน า้มนัผ่าน  โดยบริษัทคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

เดือนมีนาคม 2562 

ง) ยื่นขอใบอนญุาตระบบการขนสง่น า้มนัทางท่อและคลงัน า้มนัต่อกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ตามข้อบงัคบัของ

กิจการควบคมุประเภทท่ี 3 ตาม พ.ร.บ.ควบคมุน า้มนัเชือ้เพลิง พ.ศ.2542 โดยบริษัทคาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

เดือนไตรมาส 3 ปี 2564 

จ) ได้รับหนงัสือเห็นชอบจากส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัขอนแก่น และใบอนญุาตก่อสร้างคลงัน า้มนัจาก อบต .

เมืองเพีย อ.บ้านไผ ่จ.ขอนแก่น โดยบริษัทคาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคม 2562 

หมายเหตุ : เงื่อนไขในการท ารายการ ข้อ ค) ง) และ จ) จะด าเนินการได้ ก็ต่อเม่ือโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จาก สผ.แล้ว ทัง้นี ้กรอบระยะเวลาในการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากปัจจยัตา่งๆ ที่บริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ 

10. สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้

10.1. บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินโครงการขยายระบบการขนสง่น า้มนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คูส่ญัญา กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 
ขอบเขตของสญัญา เพื่อก าหนดกรอบความร่วมมือในการด าเนินโครงการขยายระบบการขนสง่น า้มนั

ทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุ และ
สนบัสนนุ สง่เสริมการพฒันาระบบการขนสง่น า้มนัโดยรวมของประเทศ 

10.2. บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการเช่ือมต่อท่อขนส่งน า้มนัเพื่อขยายระบบการขนส่งน า้มนัทางท่อไปยงัภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คูส่ญัญา บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (“Thappline”) 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

ขอบเขตของสญัญา 1. TPN ได้แตง่ตัง้ให้ Thappline เป็นผู้ด าเนินกิจการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัภายใต้
บนัทกึข้อตกลงแตเ่พียงผู้ เดียว 

2. Thappline จะต้องไม่ลงนามในข้อตกลงใดที่เก่ียวข้องกบัการก่อสร้างและการ
เช่ือมต่อระบบท่อขนสง่น า้มนัในเส้นทางสระบุรี – ก าแพงเพชร และสระบรีุ – 
ขอนแก่น กบับคุคลอื่น ตราบใดที่บนัทกึข้อตกลงนีย้งัมีผล 

10.3. สญัญาจะซือ้จะขายที่ดิน เพื่อสร้างคลงัเก็บน า้มนัท่ีจงัหวดัขอนแก่น 

คูส่ญัญา บคุคลธรรมดาจ านวน 25 คน* 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 1. ในวันที่ท าสญัญา TPN ตกลงช าระเงินมัดจ าที่ดินให้กับผู้ ขาย  มูลค่า 11.6 
ล้านบาท 

2. TPN จะช าระเงินสว่นท่ีเหลอื มลูคา่ 104.4 ล้านบาท ในวนัท่ีท าการจดทะเบียน
โอนกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

ทัง้นี ้บริษัทได้ช าระคา่ที่ดิน มลูคา่รวม 116 ล้านบาทแล้วทัง้หมด 
การระงบังานและบอกเลิกสญัญา 1. เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกนัไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ TPN ไม่ช าระเงินสว่นที่

เหลอื ให้ถือวา่ TPN ผิดสญัญา ผู้ขายมีสทิธิริบเงินมดัจ า 
2. หากผู้ขายน าที่ดินดงักลา่วไปขายให้บคุคลอื่นหรือผิดสญัญา TPN มีสิทธิฟ้อง

ให้ผู้ขายปฏิบตัิตามสญัญา และ/หรือ เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบคา่เสียหาย
ที่เกิดขึน้ 

10.4. สญัญาวา่จ้างที่ปรึกษางานศกึษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม (Engineering Study) 

คูส่ญัญา บริษัท เพนสเพน เซอร์วิเซส จ ากดั 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 1 เมษายน 2559 
เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระตามความก้าวหน้าของงาน 
ขอบเขตของสญัญา ศกึษาทางวิศวกรรมและประเมินราคาคา่ก่อสร้างเบือ้งต้น 
ระยะเวลาการให้บริการ 1 เมษายน 2559 ~ 31 มีนาคม 2561 

10.5. สญัญาวา่จ้างที่ปรึกษาและบริหารงานโครงการ 

คูส่ญัญา บริษัท โพลเีทคโนโลยี จ ากดั 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 15 มกราคม 2560 
เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระในคราวเดียวภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีลงในใบแจ้งหนี ้  
ขอบเขตของสญัญา เป็นท่ีปรึกษาและบริหารงานในโครงการ    
ระยะเวลาการให้บริการ 15 มกราคม – 15 สงิหาคม 2560 

10.6. สญัญาวา่จ้างที่ปรึกษางานศกึษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 

คูส่ญัญา บริษัท เอ็นทิค จ ากดั 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระตามความก้าวหน้าของงาน 
ขอบเขตของสญัญา ด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

โครงการขยายท่อขนส่งน า้มนัและคลงัน า้มันไปพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(สระบรีุ – ขอนแก่น) ตามรายละเอียดที่ก าหนดในสญัญา 

ระยะเวลาการให้บริการ 23 พฤษภาคม 2560 – 22 พฤษภาคม 2561 
 

10.7. สญัญาวา่จ้างที่ปรึกษางานท่ีปรึกษาด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (CSR) 

คูส่ญัญา บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมนูิเคชัน่ส์ จ ากดั 
วนัท่ีลงนามในสญัญา วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
เง่ือนไขการช าระเงิน ช าระตามความก้าวหน้าของงาน 
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ขอบเขตของสญัญา ด าเนินงานด้านมวลชนสมัพนัธ์ และเตรียมแผนงาน CSR ของโครงการ 
ระยะเวลาการให้บริการ 1 พฤศจิกายน 2560 – 21 ตลุาคม 2561 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนที่
สมเหตสุมผล และยงัประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ ประชาชน และประเทศโดยรวม นอกจากนี ้ยงัช่วยสร้างการเติบโตของรายได้และ
ก าไรให้แก่ PSTC อีกทัง้เสริมสร้างความมั่นคงระยะยาวให้แก่ TPN และบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPN ดังนัน้ ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้

 
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

ไมม่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้างต้น 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

     บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

 

    (นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
                      ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
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สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 
ของ 

บริษัท เพาเวอร์โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 
1. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 ประวตัิความเป็นมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2544 โดยในช่วงแรก

ประกอบธุรกิจจดัจ าหนา่ยและให้บริการระบบส ารองไฟฟา้ส าหรับระบบสือ่สารโทรคมนาคม (Telecommunication Power 

Backup Solution) ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสงูให้กับทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจดัจ าหน่ายและให้บริการ

กลุ่มลกูค้าทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวดัและ

จัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบนั บริษัทได้

ขยายธุรกิจไปในด้านการออกแบบ จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุง่เน้นในการ

จดัหาอปุกรณ์หรือระบบท่ีเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานหรือลดการสญูเสยี เพื่อท าให้เกิดการประหยดัพลงังาน 

ต่อมาในปี 2558 - 2559 บริษัท ได้ขยายการด าเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และธุรกิจระบบประหยดัพลงังาน และได้มีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจาก 225.00 ล้านบาท มาเป็น 491.34 ล้านบาท โดยมีทนุช าระแล้วในปี 2559 จ านวน 443.19 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัท ยงัคงมีการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกจ านวน 1 โรง ก าลงัการผลิต 0.98 เมกะวตัต์ และยงัมี

การขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว โดยได้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 491.34 ล้าน

บาท มาเป็น 756.34 ล้านบาท มีทนุช าระแล้วในปี 2560 จ านวน 644.16 ล้านบาท 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัท ได้ให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทนุซือ้หุ้นใน

บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ ปอเรชัน่ จ ากดั (“JN”) ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) และ

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยปัจจบุนัมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 2 แหง่ที่ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ และ อ าเภอ

น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 

1.1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัทที่ถอืหุ้นโดยบริษัท 
1. บริษัท กนัหา โซลา่พาวเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
2. บริษัท โซลา่ร์โกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
3. บริษัท วินด์โกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานลม 100 
4. บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
5. บริษัท เพาเวอร์ วี กรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
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ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกจิ 
อัตราร้อยละ
ที่ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

6. บริษัท พีเอสที (อบุลราชธานี) จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานขยะ 100 
7. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากดั ลงทนุในบริษัทพลงังานทดแทน 100 
8. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
9. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 100 
10. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 3 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
11. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 4 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
12. บริษัท พีเอสทีซี เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ก่อสร้างโรงไฟฟา้ 100 
13. บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 51 
14. บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
15. บริษัท เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
16. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 7 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
17. บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 8 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
18. บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม

เหลว 
51 

19. บริษัท ไลท์อพั ดีไซน์ จ ากดั จ าหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งแบบประหยดั
พลงังาน 

10 

20. บริษัท พีวี กรีน จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ 19.99 
บริษัทที่ถอืหุ้นโดย บริษัท พเีอสที เอนเนอร์ย ีจ ากัด  
21. บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล 100 
22. บริษัท โรงไฟฟา้สระยายโสม จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
23. บริษัท โรงไฟฟา้ขนุพดัเพง็ จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานชีวภาพ 100 
24. บริษัท พีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 1 จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 100 
25. บริษัท พีเอสทีซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(เดมิช่ือ “บริษัทพีเอสที เอ็มเอสดบับลวิ 2 จ ากดั” 
ลงทนุในบริษัทพลงังานทดแทนในตา่งประเทศ 100 

26. บริษัท ทริปเปิล้ เอส อีโค ่จ ากดั ผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 15 
บริษัทที่ถอืหุ้นโดย บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (บริษัท ถอืหุ้นร้อยละ 51) 
27. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางทอ่ 100 
28. บริษัท  เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ  100 

 

1.1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2544 ด าเนินธุรกิจ

ออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่มีคณุภาพสงู ส าหรับระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้ในด้านพลงังาน
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แสงอาทิตย์ (Solar Power) พลงังานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) และพลงังานชีวมวล (Biomass Power) ซึง่บริษัทยงั

อยู่ระหว่างการศึกษาเข้าลงทนุในพลงังานขยะ (MSW) และพลงังานลม (Wind Power) นอกจากนีย้งัมีธุรกิจก๊าซและ

ทอ่สง่น า้มนั ซึง่ด าเนินการโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั โดยบริษัทเข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 51 

1.1.4 โครงสร้างรายได้ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถแบง่ออกตามประเภทของการด าเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลกั 

ได้แก่ 1) ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อม 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทน และ 3) ธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว โดยโครงสร้างรายได้ตามแต่ละประเภท

ของการด าเนินธุรกิจในปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นดงันี ้

    (หนว่ย:ล้านบาท) 

รายได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวดเก้าเดือน 
สิน้สุดวนัที่  

30 กนัยายน 2561 
 มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

1. ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และ
ติ ดตั ง้ ร ะบบจ่ าย ไฟฟ้ าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

 418.77   86.51 447.38 71.91 559.18 41.04    469.84   21.23 

2. ธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน    59.06   12.20 151.48 24.35 462.91 33.97    280.21   12.66 

3. ธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว 

         -          - - - 305.631/ 22.43 1,420.75   64.20 

4. รายได้จากการก่อสร้าง     2.17     0.45 - - 16.38 1.20       14.26     0.65 
5. รายได้อื่น2/     4.08     0.84 23.25 3.74 18.56 1.36       27.92     1.26 
รายได้รวม 484.08 100.00 622.11 100.00 1.362.66 100.00  2,212.98 100.00 
หมายเหต ุ: 1/รายได้ดงักลา่วเป็นจ านวนเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทเข้าซือ้กิจการจนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

     2/รายได้อื่น ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และรายได้อื่นๆ  
 

1.2 ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) บริษัทมีทนุจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท และมีทนุ

ที่ออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 654,645,768.70 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 6,546,457,687  หุ้น ที่มลูคา่

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ดงันี ้

รายนาม จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นางวลัลภา  ไตรโสรัส 969,240,000 14.81 
2 นายโสมพฒัน์  ไตรโสรัส 586,600,000 8.96 
3 นายพระนาย  กงัวาลรัตน์ 409,396,000 6.25 
4 นายสมศกัดิ์  สรุฤทธ์ิเชวง 225,622,600 3.45 
5 นายจกัรกฤช  จารุจินดา 203,000,000 3.10 
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รายนาม จ านวนหุ้น ร้อยละ 
6 นายเฉลมิชยั  มหากิจศิริ 200,000,000 3.06 
7 นายพรเทพ  บรูณกลุไพโรจน์ 164,530,000 2.51 
8 นายสมภพ  ติงธนาธิกลุ 161,000,000 2.46 
9 นายภาณ ุ ศีติสาร 134,900,000 2.06 
10 นางสกุญัญา  วนิชจกัร์วงศ์ 133,180,400 2.03 

 

1.3 คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายนาม ต าแหน่ง 
1 นายภาณ ุ ศีติสาร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
2 นายพระนาย กงัวาลรัตน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3 นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4 นายอณัณพ พุม่กมุาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
5 นายกมัพล ตติยกว ี กรรมการ 
6 นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายพิทยาธร มฤทสุาธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นายวรพงศ์ จ าจด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา : หนงัสือรับรองของบริษัทฯ 
 

1.4 ข้อมูลเบือ้งต้น  

ช่ือบริษัท : บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ธุรกิจหลกั : ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการ

สภาพแวดล้อมที่มีคณุภาพสงู ส าหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ และ ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมเหลว 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 325/1 อาคารพี เอสที  ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กทม.  10220 

โทรศพัท์ : 0-2993-8982 
โทรสาร : 0-2993-8981 
เว็บไซต์ : http://www.pst.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 756,337,613.50 บาท  
ทนุท่ีช าระแล้ว : 644,160,268.70 บาท  
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2. ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด 

2.1 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา และปีปัจจบุนัจนถึงไตรมาสลา่สดุ  

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 53.74 128.51  429.86  259.57 
  เงินลงทนุชัว่คราว 61.83 304.69  3.43  19.05 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 178.00 186.61  549.36  628.28 
  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - -    60.00  6.39 
  สนิค้าคงเหลอื 46.62 43.98  120.77  146.77 

  
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัที่มีอายไุม่
เกินหนึง่ปี 

- 
9.11  59.14  0.20 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  13.86 24.81  61.08  102.94 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 354.05 697.71  1,283.65  1,163.20 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั 44.72 45.26  58.31  68.70 

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 9.85 1.77  -    2.45 
  เงินลงทนุอื่น 9.60 32.60  32.60  32.60 
  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  418.08 2,268.09  2,612.41  3,322.04 
 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 40.49 271.49  281.50  274.39 
  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  4.00 3.39  3.52  5.35 

  
ผลแตกตา่งระหวา่งเงินสดจ่ายเพือ่ซือ้เงินลงทนุ
กบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 

- -    1,331.82  1,342.99 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 75.55 100.40  142.73  82.19 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 602.28 2,722.99  4,462.89  5,130.71 
รวมสินทรัพย์ 956.33 3,420.70  5,746.54  6,293.91 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

หนีส้นิหมุนเวียน     

  เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 116.14 764.58  609.81  246.43 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 103.00 225.59  281.93  400.69 
  ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - -    1.65  4.04 
  หุ้นกู้  - 497.81  179.35  246.50 
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สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 

  
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่
ปี 

35.94 
127.91  205.26  164.96 

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จดัเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน 32.69 46.48  397.35  436.12 

  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่  
การเงิน ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

1.78 1.14  5.69  46.80 

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 100.00 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 5.00 14.36  69.86  11.76 
 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 2.52 2.20  4.01  4.42 
 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยรอรับรู้ 11.50 - - - 
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 3.10 7.19  16.87  41.86 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 311.68 1,687.25  1,771.79  1,703.58 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน     

 
หุ้นกู้  – สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน
หนึง่ปี 

- - - 397.74 

  
เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี 

95.51 346.00  333.57  132.72 

  

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่
การเงิน - สทุธิจากสว่นท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

1.33 1.28  14.93  265.20 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5.29 7.00  9.93  11.75 
 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - 1.28  1.75  36.12 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 102.13 355.56  360.18  843.53 
รวมหนีส้ิน 413.81 2,042.82  2,131.97  2,547.11 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
  ทนุจดทะเบียน  225.00 491.34  756.34  756.34 
  ทนุท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว  221.14 443.19  644.16  654.65 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 243.43 902.63  2,131.06  2,173.00 
 สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.62 3.97  4.55  4.97 
  ก าไร(ขาดทนุ)สะสม     
 จดัสรรแล้ว     
   บริษัท 6.98 5.33  8.44  8.43 
   บริษัทยอ่ย - 2.40  3.24  4.53 
 ยงัไมไ่ด้จดัสรร 47.88 1.12  40.38  101.07 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 50 
 
 

สรุปรายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 520.06 1,358.64  2,831.82  2,946.65 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 22.46 19.24  782.76  800.15 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 542.52 1,377.88  3,614.57  3,746.80 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 956.33 3,420.70  5,746.54  6,293.91 

 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
รายได้จากการขาย 295.80 232.63  440.34  1,567.01 
รายได้จากการบริการ 122.97 214.75  424.46  323.58 
รายได้จากการขายไฟฟา้ 59.06 151.48  462.91  280.21 
รายได้จากการก่อสร้าง 2.17                 -    16.38  14.26 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 10.77              -    - 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -              -    2.22  1.96 
เงินปันผลรับ -              -                 -    - 

รายได้อื่น 4.08 12.48  16.34  25.96 
รวมรายได้ 484.08 622.11  1,362.66  2,212.98 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขาย 239.79 195.88  398.03  1,419.61 
ต้นทนุบริการ 86.83 174.30  300.56  261.05 
ต้นทนุขายไฟฟา้ 16.56 96.46  351.97  203.66 
ต้นทนุจากการก่อสร้าง 2.29 -  14.69  4.16 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 5.11 7.74  13.08  21.06 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 103.21 146.11  131.53  130.79 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 0.58 1.25               -    - 
รวมค่าใช้จ่าย 454.37 621.75  1,209.86  2,040.33 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิ
ได้ 

29.71 0.36  152.80  172.65 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (0.23) - - - 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (15.17) (39.16) (99.68) (68.78) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 14.31 (38.80) 53.12  103.87 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 0.12 (2.96) (7.15) (18.50) 
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หน้า 51 
 
 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 14.43 (41.77) 45.98  85.37 
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 14.75 (38.55) 43.21 61.98 
สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทยอ่ย 

(0.32) (3.22) (2.77) 23.39 

 

สรุปรายการ 
งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบสอบทาน 
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 14.31 (38.80) 53.12  103.87 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี
เป็น 

     
 

   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:        
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 21.05 61.29  113.89  89.94 
ตดัจ าหนา่ยสว่นลด/สว่นเกินจากสญัญาซือ้ขาย
เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (โอนกลบั) 

0.14 0.48  (0.62) - 

   ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้  - -    0.70  1.60 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 1.73 0.50  (1.86) 4.98 
   การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะ

ได้รับ (โอนกลบั) 
(3.29) (2.59) 0.35  0.44 

   โอนกลบัคา่เผ่ือด้อยคา่ของทีด่นิ อาคารและ
อปุกรณ์ 

- (17.99) -    - 

   สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 0.23 -  -    - 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.56 2.20  1.90  1.82 
   รายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 4.06 6.27  0.58  0.42 
   ก าไรจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว - -  (0.47) - 
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายเงินลงทนุในบริษัท

ร่วม 
- 0.11  (0.06) - 

   ผลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มลูคา่เงินลงทนุชัว่คราว 

- -    0.02  (0.02) 

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 0.81 15.69  (0.08) (44.19) 
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หน้า 52 
 
 

สรุปรายการ 
งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบสอบทาน 
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่

เกิดขึน้จริง 
0.28 6.12  (7.15) 0.45 

   ดอกเบีย้รับ (0.86) (0.89) (0.66) (1.86) 
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 12.32 34.09  95.51  63.44 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน       

   สนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 52.34 66.48  255.18  220.89 
สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)        
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (59.01) (8.90) 393.11  (82.33) 
   สนิค้าคงเหลอื 16.83 5.29  (43.65) (26.43) 
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (7.27) (12.56) (28.49) (9.64) 
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (47.49) (4.58) (29.61) 50.12 
หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 26.96 75.04  (163.66) (25.38) 
   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 0.50 (0.32) 1.81  0.41 
   หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.09 (4.57) 4.98  13.40 
   หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น - 1.28  0.47  34.37 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (17.05) 117.16  390.13  175.41 
   จ่ายภาษีเงินได้ (3.97) (8.17) (9.09) (16.90) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (21.02) 108.99  381.04  158.51 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (61.62) (242.85) 301.70  (15.60) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) 5.32 (9.64) (2.43) 53.24 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง 
(เพิ่มขึน้) 

7.60 -    4.72  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั
เพิ่มขึน้ 

- -    (60.00) (6.39) 

จ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (13.70 (731.17) (1,316.59) (93.86) 
ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (10.07) - - (2.45) 
ขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 7.96  1.83  - 
ซือ้เงินลงทนุอื่น (6.00) (23.00) -    - 
ขายเงินลงทนุอื่น - -    3.50  - 
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หน้า 53 
 
 

สรุปรายการ 
งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบสอบทาน 
(9 เดือน) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ี
ตวัตน 

(53.71) (764.93) (275.42) (388.99) 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 0.02 1.17  5.32  345.77 
ดอกเบีย้รับ 1.10 0.77  0.80  1.80 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (131.08) (1,761.69) (1,336.56) (106.48) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

(15.52) 648.69  (158.31) (363.83) 

หนีส้นิภายใต้สญัญาโอนสทิธิการรับเงินเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

(13.92) - - - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 497.81  711.60  648.80 
เงินสดจา่ยช าระคืนหุ้นกู้  - -    (1,030.76) (180.00) 
เงินสดจา่ยคา่ใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้  - -  -  (5.50) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 31.22 20.85  575.00  352.45 
เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (30.58) (70.68) (161.91) (674.73) 
เงินสดจา่ยหนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญา
เช่าการเงิน 

(0.73) (1.90) (4.26) (31.30) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(5.00) (143.34) 52.50  (58.10) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

- (64.51) (60.55) 100.00 

ดอกเบีย้จ่าย (12.33) (29.82) (95.83) (56.54) 
เพิ่มทนุจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 1.14 0.93  3.82  - 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ - 877.40  1,425.57  10.49 
เงินสดรับจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพิม่ขึน้ - -    -    41.94 
เงินปันผลจ่าย (16.28) (7.96) -    (6.00) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (62.00) 1,727.47  1,256.87  (222.32) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

(214.10) 74.77  301.35  (170.29) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 267.85 53.74  128.51  429.86 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 53.74 128.51  429.86  259.57 
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2.2 ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่าย

ไฟฟ้า ตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม และการขายปิโตรเลียมเหลว รายได้จากการขายไฟฟา้ รายได้จากการก่อสร้าง และรายได้

อื่น โดยระหว่างปี 2558 - 2560 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้รวมอยูท่ี่ 484.08 ล้านบาท  

622.11 ล้านบาท 1,362.66 ล้านบาท และ 2,211.98 ตามล าดบั ซึง่มีอตัราการเติบโตร้อยละ 8.01 ในปี 2558  ร้อยละ 28.51 ในปี 

2559 ร้อยละ 119.04 ในปี 2560 และร้อยละ 163.94 ส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 

2560  

ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้สว่นใหญ่ส าหรับปี 2559 มาจากรายได้จากการขายไฟฟา้จ านวน 92.42 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 19.09 ซึง่เป็นผลจากการเข้าซือ้โรงไฟฟา้พลงังานชีวภาพ 3 โครงการ และพลงังานชีวมวล 1 โครงการ  

ส าหรับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึน้ 740.55 หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 119.40 การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจาก 

• รายได้จากการขายและบริการจ านวน 417.43 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 93.31 เป็นผลมาจากรายได้จาก

การขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4 และจากงานติดตัง้ระบบ

ไฟฟา้พลงังานทดแทนของหนว่ยงานราชการ และงานติดตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ยให้กบัหนว่ยงานเอกชน  

• รายได้จากการขายไฟฟา้ จ านวน 311.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 205.59 เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

ขนาดก าลงัการผลิต 8 เมกะวตัต์ ที่จงัหวดับรีุรัมย์ที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด

ก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต์ ท่ีมีการจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2560 

• รายได้จากการก่อสร้างจ านวน 16.4 ล้านบาท เป็นผลมาจากการก่อสร้างสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 

ของบริษัทยอ่ยที่บริษัทเข้าซือ้กิจการในช่วงไตรมาส 4ปัจจยัความเสีย่งซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ก าไรของบริษัท 

ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายได้รวมเทา่กบั 2,185.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,374.55 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 163.94 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 การเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขาย

และบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซือ้กิจการช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการขายก๊าซ

ธรรมชาติส าหรับรถยนต์ (NGV) ของบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซือ้กิจการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561  

ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายและบริการรวม 345.47 ล้านบาท 466.64 ล้านบาท และ 

1,065.25 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.97 ร้อยละ 77.92 และร้อยละ 79.25 ของรายได้จากการขายและบริการรวม

ตามล าดับ ส่งผลให้ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 มีอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 28.03 ร้อยละ 22.08 และร้อยละ 20.75 

ตามล าดบั โดยในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายและบริการ ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 17.26 

และร้อยละ 19.22 ตามล าดบั และอตัราก าไรขัน้ต้นจากโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนเท่ากบั ร้อยละ 71.96 ร้อยละ 36.32 และร้อย

ละ 23.97 ตามล าดบั  
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ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 มีต้นทุนขายและบริการรวมเท่ากบั 1,888.48 บาท เพิ่มขึน้ 1,255.13 

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 198.17 เมื่อเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายและบริการรวมในช่วงเดียวกนัของปี 2560 โดย

ต้นทนุขายและบริการรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 86.43 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ปรับตวัเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 76.67 มีสาเหตมุาจากธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวของบริษัทยอ่ยที่

บริษัทเข้าซือ้กิจการช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ (NGV) ของบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ได้

เข้าไปซือ้กิจการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561  

ความสามารถในการท าก าไร 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิของบริษัทส าหรับปี 2558 2559 และ 2560 เท่ากบั 14.43 ล้านบาท (41.77) ล้านบาท และ 45.98 หรือ
คิดเป็นอตัราสว่นตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 2.98 ร้อยละ (6.71) และร้อยละ 3.37  

ส าหรับปี 2559 ก าไรสทุธิปรับตวัลดลงร้อยละ 389.47 จากปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัจากโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล 3 
โครงการ ที่บริษัทฯเข้าซือ้กิจการ และยงัอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติไฟฟา้ แตย่งัคงต้องมีการรับรู้ในสว่นของ
ต้นทนุด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ การเพิ่มขึน้ของต้นทนุในการขายและบริการท่ีมกีารแขง่ขนัสงู การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารจากการเพิ่มขึน้ของบคุลากร และการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจโรงไฟฟา้พลงังาน
ทดแทน 

ส าหรับปี 2560 ก าไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจ
ออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึน้ การเข้าซือ้กิจการของกลุ่มธุรกิจ
จ าหนา่ยและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว การเร่ิมจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 เม
กะวตัต์ ในเดือนมกราคม 2560 และการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายบริหารที่มีประสทิธิภาพมากขึน้  

ในสว่นของงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 85.37 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนจ านวน 50.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 142.53 เมื่อเปรียบเทียบกบัต้นทนุขายและบริการรวม
ในช่วงเดียวกนัของปี 2560  โดยการปรับตวัเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิมีสาเหตุหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลยีมเหลว ท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้กิจการในไตรมาส 4 ปี 2560 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 
956.33 ล้านบาท 3,420.70 ล้านบาท 5,746.54 ล้านบาท และ 6,293.91 ล้านบาท ตามล าดบั โดยประกอบไปด้วยรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 มีมลูค่าเท่ากบั 354.05 
ล้านบาท 697.71 ล้านบาท 1,283.65 ล้านบาท และ 1,163.20 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 37.02 ร้อยละ 20.40 
ร้อยละ 22.34 และร้อยละ 18.48 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น และสนิค้าคงเหลอืเป็นหลกั ซึง่เป็นไปตามลกัษณะ
ของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนดงักลา่วจะปรับตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัยอดขาย  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 2560 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีมลูคา่เทา่กบั 602.28 ล้าน
บาท 2,722.99 ล้านบาท 4,462.89 ล้านบาท และ 5,130.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.98 ร้อยละ 79.60 ร้อยละ 77.66 
และร้อยละ 81.52 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสว่นใหญ่มาจากรายการ
สนิทรัพย์ถาวร ที่มาจากการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน และธุรกิจจ าหนา่ยและขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว และ
รายการผลแตกตา่งระหวา่งเงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุกบัมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ย 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2559 และ 2560 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิรวมจ านวน 
413.81 ล้านบาท 2,042.82 ล้านบาท 2,131.97 ล้านบาทและ 2,547.11 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 43.27 ร้อยละ 59.72 
ร้อยละ 37.10 และร้อยละ 40.47 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  ซึง่ประกอบไปด้วย เงินกู้ยมืระยะสัน้ เจ้าหนีก้ารค้า หุ้นกู้  และ
เงินกู้ยืมระยะยาว โดยหนีส้นิท่ีเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการเข้าลงทนุและขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกิจจ าหนา่ย
และขนสง่ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้น
เท่ากับ 542.52 ล้านบาท 1,377.88 ล้านบาท 3,614.57 ล้านบาทและ 3,746.80 ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.73 
ร้อยละ 40.28 ร้อยละ 62.90 และร้อยละ 59.53 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2558 เทา่กบั 835.36 ล้านบาท ซึง่เป็นผล
มาจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน การใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP และการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 2,236.69 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มทนุจดทะเบียน ก าไรสทุธิภายในปี การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP และการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 132.23 ล้านบาท 
เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธิภายในงวด และการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1  

3. ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัท 

• ความเสีย่งจากรายได้ในแตล่ะไตรมาสไมส่ม ่าเสมอ 

เนื่องจากรายได้สว่นหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

โดยมีลกูค้าสว่นใหญ่เป็นหนว่ยงานรัฐบาลและเอกชน ซึ่งด าเนินกิจการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ท าให้บริษัทมีความเสีย่งที่จะ

สญูเสยีรายได้หากอตุสาหกรรมการสือ่สารโทรคมนาคมมีการชะลอตวัลง ซึง่อาจจะเกิดจากปัจจยัตา่งๆ เช่น นโยบายการลงทนุใน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรัฐบาล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สมัปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น 

รวมถึงลกูค้ากลุม่ดงักลา่วจะมีรอบปีงบประมาณเร่ิมต้นในเดือนตุลาคมของทกุปี โดยจะใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 - 6 

เดือนจึงจะสง่มอบงานและรับรู้รายได้ ซึง่สง่ผลให้รายได้ของบริษัทในแตล่ะไตรมาสในงวดปีมีความผนัผวน 
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ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทจึงได้ท าการขยายฐานลกูค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม และอาคารส านกังาน เป็น

ต้น อีกทัง้ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจธุรกิจพลงังานประเภทอื่นๆ ที่มีศกัยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยา่งมัน่คงในอนาคต 

สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และการกระจายความเสี่ยงของรายได้จากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั เพิ่มสภาพคลอ่งให้บริษัทจาก

กระแสเงินสดที่สม ่าเสมอของธุรกิจ 

• ความเสีย่งในการบริหารจดัการโครงการและประสทิธิภาพของโรงไฟฟา้ 

การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศยับุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หากบริษัทไม่

สามารถจัดให้มีบุคลากรเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ดี ในการเตรียมการเพื่อเร่ิมด าเนินการโรงไฟฟา้ บริษัทจะคดัสรรบคุลากรท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมในจ านวน

ที่เพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ และจดัอบรมพนกังานในหนว่ยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ท างานทดแทนกนัได้ 

• ความเสีย่งในการท่ีอตัราผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย 

เนื่องจากปริมาณพลงังานไฟฟา้ที่ผลติได้จากโครงการโรงไฟฟา้ชีวภาพ และชีวมวลขึน้อยูก่บัปริมาณวตัถดุิบซึง่ใช้ผลติไฟฟา้ ซึง่

หากมีปริมาณวตัถดุิบไมเ่พียงพอและตอ่เนื่องก็อาจสง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถผลติไฟฟ้าได้เต็มก าลงัการผลิต สง่ผลให้บริษัทไมไ่ด้

รับรายได้และอตัราผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ อยา่งไรก็ดี บริษัทได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณวตัถดุิบที่ใช้ส าหรับ

โรงไฟฟ้า โดยได้เข้าไปส ารวจปริมาณเชือ้เพลิงในรัศมีที่สามารถขนสง่ได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ

โรงไฟฟ้าหรือไม ่พร้อมกบัได้มีการท าสญัญาการซือ้วตัถดุิบเป็นรายปี ซึ่งท าให้สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการที่อตัรา

ผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายได้ 

• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้ (SCOD) ที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้

ขายไฟฟา้ 

ก่อนการเร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทจะต้องด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวข้อง เช่น ใบอนญุาตก่อสร้าง ใบอนญุาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง.4) และต้องจัดท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น และผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบ

เบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ต้องด าเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่สามารถด าเนินการตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน มีโอกาสท าให้ถกูเพิกถอนใบอนญุาต และสง่ผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาด และรับรู้

รายได้จากโครงการข้างต้นล่าช้าออกไป ดงันัน้ บริษัทจึงศึกษาขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้อง

น าสง่ รวมทัง้บริษัทได้คดัเลือกผู้ รับเหมาที่มีช่ือเสียง มีประสบการณ์และความช านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟา้  พร้อมกบัวางแผน

ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าให้มัน่ใจว่ากระบวนการด าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาที่ก าหนดตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถยื่นขอเลื่อนก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้ โดยจะต้อง

ท าการชีแ้จงเหตุผลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสญัญา

ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

• ความเสี่ยงในการที่อตัราผลตอบแทนมีความไม่แน่นอนจากสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) 

แผนการรับมือ ในปี  2561 บริษัทฯมีกลยทุธ์และทีมงานการขายและการตลาดที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรักษาฐานลกูค้าใน

กลุ่มยานยนต์ สถานีบริการก๊าซ LPG และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับกลุ่มบรรจุลงถังภาค
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ครัวเรือน และขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่โรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้ อีกทัง้ บริษัทฯ มีการเพิ่มผลติภณัฑ์ใหมส่ าหรับจ าหนา่ยให้กบั

ลกูค้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้า และเพิ่มอตัราการท าก าไรให้แก่บริษัท โดยก๊าซธรรมชาติ

เหลว (LNG) เป็นพลงังานที่สะอาดและให้ค่าความร้อนสงูกว่า มีต้นทนุที่ต ่ากว่า ดงันัน้ คาดว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่เป็นที่ต้องการ

เป็นจ านวนมากจากลกูค้า 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกิจที่

เก่ียวเนื่องกนักบัก๊าซธรรมชาติ 

เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทในกลุม่ธุรกิจนี ้คือ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึง่โครงการตา่งๆ จะออกมาในรูปแบบการ

ประมลู อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาของสญัญาสว่นใหญ่ คือ 3 ปี โดยโครงการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการอยู ่สญัญาเร่ิมในปี 2561 นี ้ดงันัน้ 

บริษัทฯจึงสามารถรับรู้รายได้ได้อยา่งตอ่เนื่อง และด้วยความพร้อมทางด้านคณุสมบตัิของบริษัทและความได้เปรียบด้านบคุลากร

ที่พร้อมทกุด้าน บริษัทฯสามารถเข้าร่วมประมลูโครงการใหญ่ๆทางด้านวิศวกรรมพลงังานได้เป็นจ านวนมาก เช่น งานวางระบบทอ่

สง่ก๊าซ และน า้มนั รวมถึงจากการท่ีบริษัทฯได้มีแผนในการจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กบักลุม่โรงงานอตุสาหกรรมเพื่อ

ใช้เป็นเชือ้เพลิงนัน้ ในสว่นของงานก่อสร้างสถานที่ใช้และจดัเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กบักลุม่ลกูค้า ทางบริษัทฯจะเป็น

ผู้ดแูลงานสว่นนีเ้องด้วย 

• ความเสีย่งจากแนวโน้มอตุสาหกรรมของการใช้ NGV ในภาคการขนสง่ทางบกที่ปรับลดลงอยา่งตอ่เนื่อง 

เนื่องจากผู้ ใช้รถบางสว่นเปลี่ยนกลบัไปใช้น า้มนัเป็นเชือ้เพลิงในช่วงที่ราคาขายปลีกน า้มนัในประเทศอยู่ในระดบัที่ไม่สงูมาก 

ประกอบกบัผลจากการทยอยปรับราคาขายปลีกNGV ขึน้ ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคาเชือ้เพลิงให้สะท้อนต้นทนุของรัฐบาล 

อีกทัง้จ านวนสถานีบริการ NGV ที่ยงัมีไมม่ากนกั 

แผนรับมือ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจา และท าสญัญากับบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อให้มาใช้บริการที่สถานีบริการก๊าซ

ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ทัง้ 2 แห่ง และสถานีบริการทัง้ 2 แห่งยงัใช้ แบรนด์ ปตท. เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ลกูค้า อีกทัง้ 

สถานีบริการทัง้ 2 แห่งเป็นสถานีบริการประเภทแนวท่อ (Conventional Station) จึงไม่มีข้อจ ากัดในเร่ืองปริมาณการขายก๊าซ 

รวมถึงด้วยพืน้ที่สถานีที่มีขนาดใหญ่มาก ท าสามารถรองรับกลุม่ลกูค้าได้อย่างไม่จ ากดั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนที่จะมองหา

ร้านค้าปลกีหรือสิง่อ านวยความสะดวกภายในสถานีบริการเพื่อดงึดดูให้กลุม่ลกูค้าเข้ามาใช้บริการอยา่งตอ่เนื่อง 

4. ภาระหนีส้ิน 

4.1 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดหนี ้(ก) ตราสารหนีเ้ป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 397.76 ล้านบาท (ข)

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 733.79 ล้านบาท (ค) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็น

จ านวนเงินทัง้สิน้ 246.43 ล้านบาท (ง) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 400.69 ล้านบาท  

ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทยอ่ยมหีลกัประกนั คือ การจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างของบริษัทและ

บริษัทย่อย การจ าน าเคร่ืองจกัร แผงโซลา่เซลล์และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย การโอนสิทธิการรับเงินจาก

การไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง และการค า้ประกนัโดยบริษัทฯ 

4.2 หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

4.2.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน สญัญาบริการ และรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 59 
 
 

                                                                                                              (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายละเอียด ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

เกิน 5 ปี 

คา่เช่าจ่ายตามสญัญาด าเนินงาน 18.3 21.5 215.9 

สญัญาที่ปรึกษา 5.6 5.4 - 

 

4.2.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวน 35 ล้านบาท ซึง่

เก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟา้และยานพาหนะส าหรับขนสง่ก๊าซธรรมชาติ 

4.2.3 การค า้ประกนั 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค า้ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลืออยู่

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษัทค า้ประกนัวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง

กนัในวงเงิน 1,072  ล้านบาท  

2. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนงัสอืค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร ในนาม

ของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อค า้ประกันการปฏิบตัิงานตามสญัญาจ านวนเงินรวมประมาณ  

339 ล้านบาท  ซึง่เก่ียวเนื่องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 

4.2.3 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 

2561 แสดงดงัตอ่ไปนี ้

 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 8,308,348 
เพิ่มขึน้ในระหวา่งงวด 1,617,737 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึน้                          - 
ยอดคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 9,926,085 

 

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคญักับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านัน้ซึ่งเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายก าหนดราคาส าหรับรายการระหวา่งกนัดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้คา่ก่อสร้าง ต้นทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

รายได้จากการขาย ต้นทนุบวกก าไรสว่นเพิ่ม 

รายได้คา่บริการการจดัการ ราคาตามสญัญา 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.0 และ 6.4 ตอ่ปี 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.9, 4, 5 และ 6 ตอ่ปี 
คา่เช่าและคา่บริการ ราคาตามสญัญา 

 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

6.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

 บริษัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งต่างๆ ซึ่งรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบักรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องกนัซึ่งมีบคุคลที่มีความขดัแย้งเป็นกรรมการ และ/

หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่สามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้

บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“เอ็ม.วี.ที.”)/1 

นายภาณ ุศตีิสาร ซึง่เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
เอ็ม.วี.ที. ในสดัสว่นร้อยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายภาณ ุศตีิสาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม โดยถือหุ้นของบริษัท ใน
สดัสว่นร้อยละ 2.05 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วและ    ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของเอ็ม.วี.ที. ใน
สดัสว่นร้อยละ 41.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 
6.25 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

นายอณัณพ พุม่กมุาร เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.92 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทยอ่ย เป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท 
โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.02 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทและบริษัทยอ่ย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของ
บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 0.26 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนาง
วลัลภา ไตรโสรัส 

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ แอนด์ 
รีสอร์ท จ ากดั 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 
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บุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ความสัมพนัธ์ 

บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี แวลโูฮเทลส์ จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท แวลู
โฮเทลส์ จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 

บริษัท พนัธไมตรี จ ากดั 
(ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท ทิพย์
พฒัน  อาร์เขต จ ากดั) 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิเรียกร้องอมิพีเรียลเวลธ์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ 
ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือ
หุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์
ตีฟั้นด์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ 
ไตรโสรัส และ นางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือ
หุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

บริษัท ทีซีซี โฮเทลคอลเลค็ชัน่ 
จ ากดั 

เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิ การเชา่ไทยคอมเมอร์เชียล 
อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ 
ไตรโสรัส และ นางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือ
หุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จ ากดั เป็นบริษัทภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมสีดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีน
และช าระแล้ว 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไทยรี
เทล อินเวสเม้นต์ 

เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทกองทนุปิด ภายใต้การควบคมุของนายโสมพฒัน์ 
ไตรโสรัส และ นางวลัลภา ไตรโสรัสซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสดัสว่นการถือ
หุ้นรวมกนัร้อยละ 17.62 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย 
จ ากดั 

นายพรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 2.47 ของทนุจด
ทะเบียนและช าระแล้ว  เป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอเซอร์วิสส์
แอนด์ซพัพลาย จ ากดั  ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแล้ว 

บริษัท พีวี กรีน จ ากดั เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคา โดย
บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นอยูร้่อยละ 19.99 ทนุจดทะเบียนและช าระแล้วทัง้หมด 18 ล้าน
บาท โดยท าการร่วม ทนุกบับริษัท วีรับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของอาคารท่ี
โครงการใช้หลงัคาเป็นท่ีติดตัง้ของโครงการโรงไฟฟา้ดงักลา่วและถือหุ้นในบริษัท พีวี กรีน 
จ ากดั สดัสว่นร้อยละ 80.01 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
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6.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีดังนี ้

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 
บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมวินิเคชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 
(“เอม็.วี.ที.”) 
 
 
 
 
 

บริษัทจ าหนา่ยสนิค้าและให้บริการให้แกเ่อ็ม.วี.ที. 
- บริษัทขายสนิค้า 
- ให้บริการ 

   ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
5,091,531 

- 
7,794,491 
5,578,274 

13,242,429 

 
48,090 

1,975 
130,336 
53,570 

179,616 
130,336 4,290 

   
บริษัทวา่จ้างเอม็.วี.ที ในการให้บริการสว่นกลาง
ตา่งๆ ได้แก่ คา่ช่ารถโฟลค์ลฟิท์ คา่รับ-สง่เอกสาร
และสนิค้า และคา่บริการขนสง่สนิค้า ตามสญัญา
การคิดอตัราคา่บริการ-คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 

- บริษัทจ่ายคา่บริการ 
บริษัทเชา่อาคารเอ็ม.วี.ที และคา่ใช้จา่ย
สาธารณปูโภครวมถึงคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
สาธารณปูโภค ตามสญัญาเช่า 
-บริษัทจา่ยคา่เช่าอาคาร 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงค้างปลายงวด 

 
 
 
 

840,571 
 
 
 

198,830 
 

254,093 
1,099,103 
1,071,273 

 
 
 
 

572,111 
 
 
 

162,000 
 

281,923 
761,067 
803,536 

281,923 239,454 
  

นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 
 

นายพระนายเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรองจ่ายบริษัท 
- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 

198,093 
198,093 

 
- 

49,105 
49,105 

- - 
  

นายอณัณพ พุม่กมุาร 
 

นายอณัณพเป็นเจ้าหนีเ้งินทดรองจ่ายบริษัท 
- ยอดยกมาต้นงวด 

 
- 

 
- 
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บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 
 - เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 

- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

154,428 
154,428 

75,084 
75,084 

- - 
  

นายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท 
 

นายเศรษฐวฒุเิป็นเจ้าหนีเ้งินทดรองจ่ายบริษัท 
- ยอดยกมาต้นงวด 
- เงินทดรองจา่ยระหวา่งงวด 
- ช าระคืนระหวา่งงวด 
- ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 

292,356 
292,356 

 
- 

97,270 
97,270 

- - 
  

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และ
นางวลัลภา ไตรโสรัส 
 
 
 
 
 
 
 

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรัส และนางวลัลภา ไตรโสรัส
เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยมืให้แก่บริษัท 
  -ยอดยกมาต้นงวด 
  -เงินกู้ยืมระหวา่งงวด 
  -ช าระคืนระหวา่งงวด 
  -ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยมื 
-ยอดยกมาต้นงวด 
-ดอกเบีย้จา่ยระหวา่งงวด 
-ช าระคืนระหวา่งงวด 
-ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 

- 
100,000,000 

- 

 
 

100,000,000 
- 
- 

100,000,000 100,000,000 
 
 

- 
1,013,698 

986,301 

 
 

27,397 
3,739,725 
3,739,725 

27,397 27,397 
  

บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชรีูโฮเทลส์ 
แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

220,000 
- 
- 

 
- 
 

220,000 
- 

220,000 

220,000 - 
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บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง / ลกัษณะธุรกิจ 

ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (บาท) 

31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 61 
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 9 จ ากดั บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน 

   - บริษัทให้บริการ 
 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

523,240 
- 
- 

 
- 
 

523,240 
- 
- 

523,240 523,240 
  

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
สทิธิเรียกร้องอมิพีเรียลเวลธ์ 

บริษัทจ าหนา่ยและให้บริการระบบป๊ัมความร้อน 
   - บริษัทให้บริการ 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

169,427 
- 
- 

 
- 
 

169,427 
- 

169,427 
169,427 - 

  
กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพ
เพอร์ตีฟั้นด์ 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจ าหนา่ยหลอดไฟแอลอีด ี
   - บริษัทขายสนิค้า 
    
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 
ลดลงระหวา่งงวด 
ยอดคงค้างปลายงวด 

 
- 
 

867,503 
732,592 

1,305,095 

 
- 
 

295,000 
- 
- 

295,000 295,000 

  

 

7. สัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงิน 

• สญัญากู้ เงิน เลขที่ L828/060374/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) กับ 

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จ ากดั จ านวนเงินกู้  250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน)  

• สญัญาเช่าแบบลีสซิ่ง เลขที่ FL18-0022-0000F ลงวนัที่ 30 มกราคม 2561 ระหว่าง บริษัท แฟคเตอร่ี แอนด์ อีควิปเม้นท์ 

กสิกรไทย จ ากดั  กบั บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  จ านวนเงินกู้  177,227,000 บาท  (หนึ่งร้อยเจ็ด

สบิเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 
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• สญัญาเช่าแบบลีสซิ่ง เลขที่ FL18-0023-0000  ลงวนัที่ 30 มกราคม 2561 ระหว่าง บริษัท แฟคเตอร่ี แอนด์ อีควิปเม้นท์ 

กสิกรไทย จ ากดั  กบั บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี่ 2 จ ากดั  จ านวนเงินกู้  168,327,000 บาท  (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสาม

แสนสองหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 

• ข้อตกลงการใช้วงเงินสินเช่ือ  ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่าง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) กับ บริษัท  

โรงไฟฟา้สระยายโสม  จ ากดั  จ านวนเงินกู้  198,500,000 บาท  (หนึง่ร้อยเก้าสบิแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

• ข้อตกลงการใช้วงเงินสินเช่ือ  ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 ระหว่าง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท  เวลล์ 

โคราช เอ็นเนอร์ยี่  จ ากดั  จ านวนเงินกู้  363,000,000 บาท  (สามร้อยหกสบิสามล้านบาทถ้วน) 

8. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

 - ไมม่ี - 

9. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

9.1 คดีความของบริษัท 

- ไมม่ี - 

9.2 คดีความของบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ี - 

10. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ 

10.1 การถือหุ้นและความสมัพนัธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินกบับริษัท 

- ไมม่ี - 

10.2 ค ายินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้เผยแพร่ความเห็น 

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ความเห็น 

10.3 วนัท่ีให้ความเห็น 

19 ธนัวาคม 2561 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

โครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ TPN ต้องใช้เงินลงทนุเบือ้งต้นทัง้สิน้ประมาณ 9,768.8 ล้านบาท โดย

แหลง่เงินทนุจะมาจาก 

1) เงินกู้จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ บริษัทออกหุ้นกู้ ระยะยาว จ านวนประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยปัจจบุนั TPN ได้รับ

ข้อเสนอจากสถาบนัการเงินหลายแหง่ที่จะให้การสนบัสนนุเงินกู้ ในการท าโครงการนีเ้ป็นจ านวน 7,000-7,500 ล้านบาท 

2) จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุออกใหมข่อง TPN และ/หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) 

ได้แก่ Strategic Partners6 ซึ่งจะสง่ผลให้สดัสว่นการถือหุ้นใน TPN ลดลงไป ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะยงัคงถือหุ้นใน 

TPN ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51 และ/หรือ 

                                                           
6 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนของ TPN จาก 300,000,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท และมมีตอินุมตัใิห ้BIGGAS จ าหน่าย
หุน้สามญัของ TPN จ านวน 1,080,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 ของทนุจดทะเบยีน ตามทีเ่ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ เมือ่วนัที ่
6 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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3) หุ้นเพิ่มทนุ PSTC จ านวน 650 ล้านหุ้น ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ที่จะ

น าเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 11 มกราคม 2562 โดยฝ่ายจดัการคาดว่าจะสามารถจดัสรร

ให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพียงพอในการลงทนุเร่ิมต้นของโครงการ และมีกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินธุรกิจเพียงพอในการช าระคา่เช่าที่ดินรายปี ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

 

 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีถู้กต้อง 

ครบถ้วน และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด ตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สดุและข้อมลูที่มีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                         ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

 

            ( นายภาณ ุ ศีติสาร ) 
                   กรรมการ 

 

 

    (นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
                   กรรมการ 

 

  


