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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 1) 

ของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ครัง้ที่ 4/2562 

เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ได้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั  (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นสามญัใน

จ านวน 41,632,000 หุน้ หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ โดยบรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการรบัโอน

หุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

ของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามญัของ BIGGAS”) จาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จ ากัด 

(“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซือ้และรบัโอน

กจิการทัง้หมดจาก BGTH  ซึง่หมายถงึ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ BGTH ทีม่อียู่ใน

ปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ BGTH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมเีพยีงหุน้สามญัของ BIGGAS ณ วนัโอน

กจิการ ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิการ บรษิทัฯ จะรบัโอนมาซึง่หุน้สามญัของ BIGGAS  มูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท 

(“ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”)  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดใหก้บั BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนที่

ออกใหม่ของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของจ านวน

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่

ราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดแทนการช าระ

ค่าตอบแทนดว้ยเงนิสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) ซึง่

ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)  

การเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมดขา้งต้นเขา้ข่ายเป็น

การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึ่งบรษิัทฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้ การเขา้ท ารายการ

ดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์

ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ครัง้ที ่4/2562 

เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2562 มีมติอนุมตัิเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42 

ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ให้แก่ บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั 

(“BGTH”)  ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้

ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“BIGGAS”)  โดย BGTH ตกลงที่จะโอนหุ้นสามญัของ 

BIGGAS ในจ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีช่ าระแลว้ของ BIGGAS รวมเป็น

มูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท ให้แก่บรษิัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer 

หรอื EBT) (“กระบวนการท า EBT”) โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS เพิม่เตมิ

ในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ  

โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ นัน้เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ทีร่าคาหุน้ละ 0.86 บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ย

ละ 10  จากราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้

บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558”) ซึง่จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทั

ฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ก่อนการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มดีงัต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ และ

การก าหนดราคาตลาด 

1.1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ

ช าระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS ให้แก่ BGTH โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 


















































