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      ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1  
 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 1) 

ของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่6 

สงิหาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้สามญัในจ านวน 41,632,000 หุน้ หรอื คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ โดยบรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการรบัโอนหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 

หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ BIGGAS คดิเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท 

(“หุ้นสามญัของ BIGGAS”) จาก บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business 

Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ จะซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก BGTH  ซึง่หมายถงึ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และความ

รบัผดิชอบทัง้หมดของ BGTH ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ BGTH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมเีพยีงหุน้

สามญัของ BIGGAS ณ วนัโอนกจิการ ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิการ บรษิทัฯ จะรบัโอนมาซึง่หุน้สามญัของ BIGGAS  มูลค่ารวมทัง้สิน้ 

4,263,000,000 บาท (“ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”)  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดใหก้บั BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่

ของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระ

แลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ราคาหุน้ละ 0.861 บาท คดิ

เป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ให้แก่ 

BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดแทนการช าระค่าตอบแทนดว้ยเงนิสด (Payment in Kind) (“ธรุกรรม

การจดัสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) ซึง่ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสี่วนลดเกนิ

กว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน

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

การเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมดขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรอื

รบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

แกไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย์

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า

หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(และที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไข

เพิม่เติม) (รวมเรยีกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยมมีูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 

72.41 ตามเกณฑม์ูลค่าของหลกัทรพัย ์ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562  โดย

                                                           
1 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลง
กนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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บรษิทัฯ มไิดม้กีารไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท า

รายการในครัง้นี้ ทัง้นี้ ขนาดรายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า แต่ต ่า

กว่ารอ้ยละ 100 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่ก าหนดใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย 

(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัทโีดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการให้ความเหน็ตามที่ก าหนดใน  

ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์โดยจดัส่งรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิ อสิระ

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่ออนุมตักิารตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผู้

ถอืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ ประชุมผูถ้อื

หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี โดยต้องระบุชื่อและจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 

 นอกจากนี้ ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดเขา้ขา่ย

เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยว

โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบริษัทจด

ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจาก 

BGTH เป็นนิตบิุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิกว ีเป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยนายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชั

ดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BGTH 

โดยมขีนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คดิเป็นรอ้ยละ 234.97 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิ

รวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562  โดยขนาดรายการดงักล่าวมมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนสทุธขิอง

บรษิัทฯ  และมมีูลค่าเกนิกว่า 20 ล้านบาท (บรษิัท ไม่ได้เขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนัหรอืผูท้ี่

เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้) บริษัทฯ  จึงมีหน้าที่

ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีและตอ้งจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบั

การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ 
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สารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิัทฯ จะเขา้ท ารายการหลงัจากได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 โดยบรษิัทฯ คาดว่าการท า

รายการดงักล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 โดยต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนัที่ได้รบัอนมุติจากที่ประชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการและเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ดงักล่าว ภายหลงัจากไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขที่เกีย่วข้อง

ตามทีร่ะบุในขอ้ 10. ของสารสนเทศฉบบันี้แลว้ 

2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูซ้ื้อ บรษิทัฯ  
ผูข้าย บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”) 
ความสมัพนัธก์บับริษทัฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบรษิัทฯ เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มผีู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิกว ีเป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดย นายกมัพล ตตยิกว ี
และนางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้  

 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปของ BGTH 

ช่ือบริษทั  บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ท่ีตัง้ 9/12 ซอยรชัดาภเิษก 18 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 
วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 12 มถุินายน 2562 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ี
ช า ระแล้ ว  (ณ วัน ที่  12 
มถุินายน 2562) 

- ทุนจดทะเบยีน 199,999,990  บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 39,999,998 หุน้  
มลูค่าทีต่ราไว ้5 บาท 

- ทุนช าระแลว้ 199,999,990 บาท 
รายช่ือกรรมการ (ณ วนัที่ 
12 มถุินายน 2562) 

นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์

 

2.2 รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ BGTH ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1. นายธนชั ปวรวปิุลยากร 20,799,999 52.00 
2. นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา 4,160,000 10.40 
 นายกมัพล และนางวริชัดา ตตยิกว ี   

3. - นางวริชัดา ตตยิกว ี 2,400,000 6.00 
4. - นายกมัพล ตตยิกว ี 1,600,000 4.00 
5, นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์ 2,799,999 7.00 
6. นายสรุเดช มาลยัทอง 1,970,000 4.93 
7. นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 1,000,000 2.50 
8. นายจรีพงษ์ ใจหลกั 1,000,000 2.50 
9. นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 1,000,000 2.50 
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 รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
10. นางสาวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 890,000 2.23 
11. นายชยัรตัน์ ศรไชย 760,000 1.90 
12. นางสาวหลวิ ฉี ฮาน 448,000 1.12 
13. นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี 360,000 0.90 
14. นายเกยีรศกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา 200,000 0.50 
15. นายวรวุฒ ิคุปตถ์าวรฤกษ์ 135,000 0.34 
16. นางสาวสกุฤตา อาชวนิยุต 135,000 0.34 
17. นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 90,000 0.23 
18. นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 90,000 0.23 
19. นายชนิดษิฐ ์สรุกัษ์รตันสกุล 72,000 0.18 
20. นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม 50,000 0.13 
21. นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 40,000 0.10 

 รวม 39,999,998 100.00 
 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS โดยการซื้อและรับโอนกิจการทัง้หมดจาก BGTH ภายใต้

กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) (“กระบวนการท า EBT”) โดยในการรบัโอนกจิการทัง้หมด

ที ่BGTH มอียู่ ณ วนัโอนกจิการ ซึง่รวมถงึ หุน้สามญัของ BIGGAS ในจ านวน 39,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแล้ว (“กิจการทัง้หมดของ BGTH”) บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอน

กจิการทัง้หมดของ BGTH ด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่หุน้ละ 0.862 บาท หรอืคดิเป็นมลูค่ารวมเท่ากบัจ านวน 4,263,000,000 บาทใหแ้ก่ BGTH โดยบรษิทัฯ 

คาดว่าการท ารายการดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 โดยต้องไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ด้รบัอนมุตจิากที่

ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นในการเขา้ท ารายการและเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ดงักล่าว ภายใต้เงื่อนไขที่เกีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 10. 

ของสารสนเทศฉบบันี้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่  BGTH ได้โอนกิจการทัง้หมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ BIGGAS ให้กับ 

บรษิทัฯ ภายใตก้ระบวนการท า EBT แลว้ BGTH จะด าเนินการจดทะเบยีนเลกิกจิการและด าเนินการแจกจ่ายทรพัยส์นิ (ซึง่รวมถงึ

หุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้) ตามกระบวนการช าระบญัชใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ BGTH ซึง่จะส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ดผู้

ถอืหุน้ของ BGTH เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสารสนเทศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

 

 

                                                           
2 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลง
กนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท  
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3.1.1 โครงสรา้งการท ารายการและการถือหุ้นของบริษทัฯ 

ภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการ เป็นดงันี้ 

ก่อนท ารายการ                       หลงัท ารายการ 

                          

โครงสรา้งการเขา้ท ารายการของผูข้ายภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด  

ก่อนท ารายการ      หลงัท ารายการ 

         

 

 

 

 

 

 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว มขี ัน้ตอนคอื (1) BGTH จะโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึ หุน้สามญัของ BIGGAS 

ให้กบับริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กนั และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ BGTH เพื่อช าระ

ค่าตอบแทน (2) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรกรณีการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั BGTH จะด าเนินการจด

ทะเบยีนเลกิบรษิทัภายในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนักบัการโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH โดยภายหลงัการจดทะเบยีนเลกิบรษิทั

นัน้ ทรพัย์สนิทัง้หมดที่ BGTH มีอยู่ ณ วนัเลิกกิจการซึ่งได้แก่ หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH 

ภายใตก้ระบวนการช าระบญัช ีซึง่จะสง่ผลใหใ้นทา้ยทีส่ดุผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

จากการที ่BGTH จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ 

ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ นัน้ BGTH จะมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (“ประกาศเรื่อง

การเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) อย่างไรกต็าม BGTH จะด าเนินการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด

ของบรษิัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเขา้ท ารายการ 

เนื่องจากในการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพยีงตวักลางในการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทีซ่ึง่

PSTC 

BIGGAS บริษทัอ่ืนๆ 

51% 

BGTH 

49% 

PSTC 

BIGGAS บริษทัอ่ืนๆ 

100% 

ผูถ้ือหุ้น 
(บคุคล) 

BGTH 

BIGGAS 

49% 

100% 42% 

100% 

ผูถ้ือหุ้น 
(บคุคล) 

PSTC 

BIGGAS 

100% 

42% 

ผูถ้ือหุ้น 
(บคุคล) 

BGTH 

PSTC 

BIGGAS 

100% 

(1) (2) 
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ภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และโอนหุน้ของ

บรษิทัฯ ทัง้หมดทีถ่อืโดย BGTH กลบัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภายใตก้ระบวนการช าระบญัช ีทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข

การโอนกจิการทัง้หมดให้แก่กนัตามประมวลรษัฎากร ซึ่งจะส่งผลใหใ้นทา้ยที่สุด ผู้ถือหุ้นของ BGTH จะเขา้มาเป็นผู้ถือหุน้ของ

บรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทีซ่ึง่ภายหลงัจะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT นัน้ จะประกอบดว้ย

บุคคลดงัมรีายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ี
ได้รบัจดัสรรภายใต้กระบวน 

การท า EBT 

จ านวนหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ท่ีถือ ณ 
4 มิถนุายน 2562* 

(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นายธนชั ปวรวปิลุยากร 2,590,168,945 21.84 59,000,000 2,649,168,945 22.34 

2 นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา 518,033,814 4.37 - 518,033,814 4.37 
 

นายกัมพล และนางวิร ัชดา 

ตตยิกว ี

     

3 - นางวริชัดา ตตยิกว ี 298,865,662  2.52 - 298,865,662 2.52 

4 - นายกมัพล ตตยิกว ี 199,243,775  1.68 63,970,900 263,214,675 2.22 

5 นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์ 348,676,481  2.94 23,000,000 371,676,481 3.13 

6 นายสุรเดช มาลยัทอง 245,318,897  2.07 600 245,319,497 2.07 

7 นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 124,527,359  1.05 101,823,700 226,351,059 1.91 

8 นายจรีพงษ์ ใจหลกั 124,527,359  1.05 1,640,000 126,167,359 1.06 

9 นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 124,527,359  1.05 180,000 124,707,359 1.05 

10 นางสาวนันท์นภสั จงประสพ

โชคชยั 

110,829,350  0.93 46,153,848 156,983,198 1.32 

11 นายชยัรตัน์ ศรไชย 94,640,793  0.80 3,628,000 98,268,793 0.83 

12 นางสาวหลวิ ฉ ีฮาน 55,788,257  0.47 - 55,788,257 0.47 

13 นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี 44,829,849  0.38 12,040,000 56,869,849 0.48 

14 นายเกียรติศักดิ ์ไตรตรึงษ์

ทศันา 

24,905,472  0.21 - 24,905,472 0.21 

15 นายวรวุฒ ิคุปต์ถาวรฤกษ์ 16,811,194  0.14 600,000 17,411,194 0.15 

16 นางสาวสุกฤตา อาชวนิยุต 16,811,194  0.14 - 16,811,194 0.14 

17 นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 11,207,462  0.09 101,500,000 112,707,462 0.95 

18 นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 11,207,462  0.09 3,500,000 14,707,462 0.12 

19 นายชนิดษิฐ ์สุรกัษ์รตันสกุล 8,965,970  0.08 - 8,965,970 0.08 

20 นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม 6,226,368  0.05 - 6,226,368 0.05 

21 นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 4,981,094  0.04 22,300,000 27,281,094 0.23 

รวม 4,981,094,116 42.0    
หมายเหตุ: *ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มถุินายน 2562 ซึง่เป็นขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนของบรษิทัฯ ล่าสุด  
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นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุ้นของบรษิัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายหลงัการเลกิบรษิัทและช าระบญัชขีอง BGTH ตาม

รายละเอยีดทีป่รากฏขา้งตน้นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดของ BGTH  จะมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ  โดย

ภายหลงัจากกระบวนการท า EBT  นายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน BGTH จะถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในจ านวน

ไม่เกนิ 2,590,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และเมื่อนับรวมหุน้ของ

บรษิทัฯ ทีถ่อืโดยนายธนัช ปวรวปิุลยากร ตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่4 มถุินายน 2562 จ านวน 59,000,000 

หุน้ จะมผีลให ้นายธนชั ปวรวปิุลยากร ถอืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้สิน้จ านวน 2,649,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22.34 ของ

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ โดยไดพ้จิารณานบัรวมการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยการ

ถือหุ้นของบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบุคคลอื่นที่มี

ความสมัพนัธห์รอืมกีารกระท าการร่วมกนั (Concert Party) แลว้ ทัง้นี้ กลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH ไม่เขา้ข่ายลกัษณะความสมัพนัธ์

หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH มหีนังสอืรบัรองว่า ผูถ้อืหุน้

ของ BGTH ทุกรายมิได้มีและจะไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น

ดงักล่าวในลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอื

พฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นและปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และ 247 (โปรดพิจารณารายละเอยีด

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายหลงัการเขา้ท ารายการในหวัขอ้ 3.1.2 ของสารสนเทศฉบบันี้) 

ทัง้นี้ นายนายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึง่จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทัฯ นัน้ ไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 

เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

นายธนัช ปวรวปิุลยากร ไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

ทีไ่ดร้บัจากการจดัสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดงักล่าว ทัง้จ านวน 2,590,168,945 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อก

และช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

ฯ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์นายสุรเดช มาลยัทอง นายกมัพล ตตยิกว ี

และนางวริชัดา ตติยกว ีได้เขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 55 ของจ านวนหุน้ทีแ่ต่ละรายไดร้บัจากการจดัสรรภายใตก้ระบวนการ EBT ดงักล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี 

นบัแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ในสว่นเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผู้ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายได้ใน

จ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้ไดร้ะบุใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่บรษิทัฯ 

พรอ้มค่าปรบัในกรณีการท าผดิขอ้ตกลงดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะท าการปิดสมุดทะเบยีนหุน้ทุกๆ 3 เดอืนเพื่อตรวจสอบนบัแต่วนัที่

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

อย่างไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 โดย 

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ

ตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH (ภายหลงัจากทีร่บัหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ มาจากการท า EBT) จะยงัคงต้องมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องหลกัเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 (และทีไ่ด้

แก้ไขเพิม่เติม) โดยจะไม่น าหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ได้รบัทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นของบรษิทัฯ 
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เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย  

3.1.2 โครงสรา้งผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการ สรุปไดด้งันี้ 

 ช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

หุ้นเพ่ิมทุนท่ี
จดัสรรในครัง้น้ี 

หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

 
1. 
2. 

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และคู่สมรส 
- นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และ 

- นางวลัลภา ไตรโสรสั (คูส่มรส) 

 
586,600,000 
569,240,000 

 
8.53 
8.28 

  
586,600,000 
569,240,000  

 
4.95 
4.80 

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH* 400,000,000 5.82  400,000,000 3.37 
4. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 450,346,000 6.55  450,346,000  3.80 
5. นายภาณุ ศตีสิาร 271,500,000 3.95  271,500,000  2.29 
6. นายจกัรกฤช จารุจนิดา 204,350,000 2.97  204,350,000  1.72 
7. นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ 204,869,300 2.98  204,869,300  1.73 
8. นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ 200,000,000 2.91  200,000,000  1.69 
9. นายสมศกัดิ ์สุรฤทธิเ์ชวง 195,958,052 2.85  195,958,052  1.65 
10. นายสมภพ ตงิธนาธกิุล 168,000,000 2.44  168,000,000  1.42 
11. นางสุกญัญา วนิชจกัรว์งศ ์ 143,622,000 2.09  143,622,000  1.21 
12. นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 101,823,700 1.48 124,527,359  226,351,059  1.91 
13. นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 101,500,000 1.48 11,207,462  112,707,462  0.95 
14. นายอณัณพ พุ่มกุมาร 64,300,000 0.93  64,300,000  0.54 

 
15. 
16. 

นายกมัพล ตตยิกว ีและคูส่มรส 
- นายกมัพล ตตยิกว ี

- นางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) 

 
63,970,900 

- 

 
0.93 

- 

 
199,243,775  

 298,865,662 

  
263,214,675 
298,865,662 

 
2.22 
2.52 

17. นายธนชั ปวรวปิลุยากร 59,000,000 0.86 2,590,168,945 2,649,168,945 22.34  
18. บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั 

- เมือ่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จากบรษิทัฯ 

- เมือ่มกีารเลกิกจิการ ช าระบญัชแีละ

โอนหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ BGTH ภายใต้

กระบวนการ EBT 

- -  
4,981,094,116  

 (4,981,094,116) 

- - 

19. นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา - - 518,033,814      518,033,814  4.37 
20. นายสุรเดช มาลยัทอง 600 0.00 245,318,897      245,319,497  2.07 
21. นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์ 23,000,000 0.33 348,676,481      371,676,481  3.13 
22. นายจรีพงษ์ ใจหลกั 1,640,000 0.02 124,527,359      126,167,359  1.06 
23. นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 180,000 0.00 124,527,359      124,707,359  1.05 
24. นางสาวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 46,153,848 0.67 110,829,350      156,983,198  1.32 
25. นายชยัรตัน์ ศรไชย 3,628,000 0.05 94,640,793       98,268,793  0.83 
26. นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี 12,040,000 0.18 44,829,849       56,869,849  0.48 
27. Ms. Liu Chin-Han - - 55,788,257       55,788,257  0.47 
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 ช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

หุ้นเพ่ิมทุนท่ี
จดัสรรในครัง้น้ี 

หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

28. นายเกยีรศกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา - - 24,905,472       24,905,472  0.21 
29. นายวรวุฒ ิคุปตถ์าวรฤกษ์ 600,000 0.01 16,811,194       17,411,194  0.15 
30. นางสาวสุกฤตา อาชวนิยตุ - - 16,811,194       16,811,194  0.14 
31. นายวโิรจน์ วชริเดชกลุ 3,500,000 0.05 11,207,462       14,707,462  0.12 
32. นายชนิดษิฐ ์สุรกัษ์รตันสกลุ - - 8,965,970         8,965,970  0.08 
33. นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม - - 6,226,368         6,226,368  0.05 
34. นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 22,300,000 0.32 4,981,094       27,281,094  0.23 

 ผูถ้อืหุน้อืน่ 2,980,531,380 43.33                      -    2,980,531,380 25.13 
รวม 6,878,553,780 100.00 4,981,094,116 11,859,747,896 100.00  

  หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นกองทุนส่วนบุคคลโดย นางวลัลภา ไตรโสรสั 

3.1.3 รายช่ือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

 รายช่ือ ต าแหน่ง ก่อนท ารายการ 
(ปัจจบุนั) 

หลงัท ารายการ 

1. นายภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ ✓ ✓ 
2. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ ✓ ✓ 
3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน กรรมการ ✓ ✓ 
4. นายอณัณพ พุ่มกมุาร กรรมการ ✓ ✓ 
5. นายกมัพล ตตยิกว ี กรรมการ ✓ ✓ 
6. นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนิท กรรมการ ✓ ✓ 
7. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ✓ ✓ 

8. นายพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ ✓ ✓ 

9. นายวรพงศ ์จ าจด กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ ✓ ✓ 

 

บรษิทัฯ พจิารณาการเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นหุน้สามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของ

หุ้นที่ออกและช าระแล้วของ BIGGAS โดยเป็นการพจิารณาเขา้ท ารายการอย่างเป็นอสิระ ซึ่งมไิด้มผีลให้บรษิัทฯ มกีารเปลี่ยน

ลกัษณะหรอืนโยบายการประกอบธุรกจิ และมไิดส้่งผลใหบ้รษิทัมกีารโอนหรอืเปลีย่นแปลงอ านาจการควบคุมในบรษิทัฯ แต่อย่าง

ใด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มไิดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการจดัการ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิดา้น

พลงังาน ซึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ นอกจากนี้ คณะผูบ้รหิารในปัจจุบนัของบรษิทั

ฯ ยงัคงบรหิารงานและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการ โดยวตัถุประสงคข์องการเขา้มาเป็นผูถ้อื

หุน้ในบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุน้ของ BIGGAS คอืการเขา้มาร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิเพื่อขยายธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิพลงังาน เพื่อ

เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคต โดยบรษิทัฯ จะสามารถลดภาระในการจดัหาเงนิ

ลงทุนและเป็นการช่วยเพิม่สภาพคล่องใหบ้รษิทัฯ แทนการช าระเงนิสดในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
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3.1.4 รายช่ือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการที่มสี่วนได้เสยีและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้แก่ นายกมัพล ตติยกวี  ต าแหน่ง

กรรมการบรษิทั 

3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์โดยเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑใ์นประกาศเรื่อง

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์มมีลูค่าของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 72.41 ตามเกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์โดยค านวณ

จากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่ก าหนดใน

ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยบรษิทัฯ มไิดม้กีารไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัที่

คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้   

โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงัต่อไปนี้ 

ข้อมูลทางการเงิน 
หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทัฯ1 BIGGAS 2 

สนิทรพัยร์วม 7,523.26 2,511.10 
หกั สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน3 (2.35) (1.35) 
หกั ค่าความนิยม (1,342.99) (784.78) 
หกั สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (8.91) (3.13) 
หกั หนี้สนิรวม (3,545.62) (712.75) 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (809.11) (20.85) 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,814.28 988.24 
ส่วนของก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 12 เดือนย้อนหลงั 97.46 60.56 

หมายเหตุ:  1   งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 ฉบบัสอบทาน 
 2  งบการเงนิรวมของ BIGGAS ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ฉบบัตรวจสอบ เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้กีารจดัท างบ

การเงนิรวมของ BIGGAS รายไตรมาสซึง่ผ่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัช ี
3  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัทฯ ณ 31 มนีาคม 2562 ที่ใช้ในการค านวณไม่รวมสทิธใินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 

266.59 ลา้นบาท ซึง่เป็นสนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

เกณฑก์ารค านวณขนาด
รายการ 

สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ 
(NTA) 

รอ้ยละการถอืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ x NTA ของบรษิทั
เป้าหมาย x 100 
NTA ของบรษิทั 

 = รอ้ยละ 49 x (988.24 / 1,814.28
ลา้นบาท) 

 = รอ้ยละ 26.69 
2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ รอ้ยละการถอืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ x ก าไรสทุธขิองของ

บรษิทัเป้าหมาย x 100 
ก าไรสทุธขิองบรษิทั 

 = รอ้ยละ 49 x (60.56 / 97.46 ลา้น
บาท) 

 = รอ้ยละ 30.45  
3. เกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบ

แทน 
มลูค่าทีจ่่าย x 100 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 
= (4,263.00 / 7,523.26 ลา้นบาท) 
x100 
= รอ้ยละ 56.66 
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4. เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ทีอ่อกเพื่อช าระค่าสนิทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั 

= (4,981.09 / 6,878.65 ล้านหุ้น) x 
100 
= รอ้ยละ 72.41 

เกณฑส์ูงสุด  รอ้ยละ 72.41 
 

3.2.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นการท ารายการทีท่ ากบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั เนื่องจาก BGTH เป็นนิตบิุคคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิกว ีเป็นกรรมการของบรษิทัฯ โดยนายกมัพล ตตยิ

กว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้ว

ทัง้หมดของ BGTH โดยมขีนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 234.97 ซึ่งมมีูลค่าเกนิกว่าร้อยละ 3 ของทรพัย์สนิที่มตีวัตนสุทธขิอง

บรษิทัฯ  ตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และมมีลูค่าเกนิกว่า 20 ลา้นบาท (บรษิทั 

ไม่ได้เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลที่เกี่ยวโยงเดยีวกนัหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าวในช่วง

ระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้ โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

= (มลูค่าหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ x 100) / มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

=  (4,263.00 x 100) / 1,814.28 

= รอ้ยละ 234.97 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัย ์และประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทนัท ีและบรษิทัฯ ตอ้งขออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่นับคะแนนเสยีงใน

ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี และต้องจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งตน้ 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยซ์ึง่เป็นหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 

บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS โดยมมีูลค่าซือ้ขายหุน้ละ 106.58 บาท รวม

เป็นราคาซือ้หุน้ของ BIGGAS ทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท  

ปัจจุบนั BIGGAS เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ใน BIGGAS จ านวน 41,632,000 หุน้ ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 

ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของ BIGGAS 

ช่ือบริษทั  บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว และให้บรกิาร
วศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่9/199 หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120  

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 21 กนัยายน 2554 
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ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
(ณ วนัที ่13 มถุินายน 2562) 

- ทุนจดทะเบยีน 81,632,000 หุน้ แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 81,632,000  หุน้  
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

- ทุนช าระแลว้ 408,160,000 บาท 
รายช่ือกรรมการ  (ณ วันที่  13 
มถุินายน 2562) 

1. นายธนชั ปวรวปิุลยากร 
2. นายสรุเดช มาลยัทอง 
3. นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์
4. นายภาณุ ศตีสิาร 
5. นายกมัพล ตตยิกว ี
6. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 
7. นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนิท 

4.2 รายช่ือผูถ้ือหุ้นของ BIGGAS ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 

 ช่ือผูถ้ือหุ้น 

ก่อนท ารายการ 
ณ วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 

หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(รอ้ยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(รอ้ยละ) 

1. บรษิทัฯ  41,632,000 51.00 81,631,998 100.00 
2. BGTH 39,999,998 49.00 - - 
3. นายธนชั ปวรวปิุลยากร 1 0.00 1 0.00 
4. นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์ 1 0.00 1 0.00 
รวมหลงัเสนอขายหุ้น 81,632,000 100.00 81,632,000 100.00 

4.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของ BIGGAS ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 BIGGAS ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยจ านวน 2 บรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

 บริษทั ลกัษณะธรุกิจ ถือหุ้นโดย สดัส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

1. บริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
(“TPN”) 

ขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่
ทางท่อ 

BIGGAS 94.00 

2. บรษิัท เจเอน็ เอน็เนอร์จ ีคอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (“JN”) 

สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ BIGGAS 100.00 

หมายเหตุ: GL Energy Solutions (HK) Co., Ltd. ถอืหุน้ใน TPN รอ้ยละ 6   

4.4   ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

BIGGAS และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่ม BIGGAS”) ประกอบธุรกจิหลกัดา้นธุรกจิพลงังาน โดยแบ่งประเภทการด าเนิน

ธุรกจิ ดงันี้  

1) ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซ ด าเนินการโดย BIGGAS ประกอบธุรกจิการคา้ก๊าซปิโตรเลยีม (LPG) ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ 

“BIGGAS” ซึง่ในปี 2558 BIGGAS ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตักิารคา้น ้ามนั

เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยมชี่องทางการจดัจ าหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 26 

 
 

- การขายส่งเป็นการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑก์๊าซใหแ้ก่ลูกคา้ประเภทสถานีบรกิารก๊าซ LPG โรงงานอุตสาหกรรม และ

โรงบรรจุก๊าซ LPG ในปัจจุบนั BIGGAS จะน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงับรรจุก๊าซภายในโรงบรรจกุ๊าซ โดย BIGGAS 

เป็นผูด้ าเนินการเอง และจดัสง่ใหก้ลุ่มลกูคา้ ซึง่เป็นรา้นคา้ก๊าซตามพืน้ทีต่่างๆ ในเขตปรมิณฑล 

- การจ าหน่ายแบบถงับรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) ซึ่งเป็นการบรรจุก๊าซ LPG ใส่ในถงับรรจุขนาดย่อม เพื่อขาย

ภาคครวัเรอืน  

นอกจากนี้ ในปี 2562 BIGGAS เริม่มกีารจ าหน่ายก๊าซ LNG (Liquefied Natural Gas) หรอื “ก๊าซธรรมชาตเิหลว” ใหก้บั

กลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบัผลติภณัฑด์งักล่าว ทัง้นี้ ลกัษณะผลติภณัฑ ์คอื ก๊าซ

ธรรมชาติทีถู่กลดอุณหภูมใิหอ้ยู่ทีป่ระมาณ -160 องศาเซลเซยีส จนเนื้อก๊าซมปีรมิาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปลี่ยน

สภาพเป็นของเหลวเพื่อให้สะดวกและขนส่งไดใ้นปรมิาณมาก ลกัษณะการจดัจ าหน่ายแบบขายส่ง โดยจะขนส่งทางรถ

จากคลงั ปตท. ที่มาบตาพุด จงัหวดัระยองไปยงัโรงงานลูกค้าโดยตรง ทัง้นี้ BIGGAS จะมกีารลงทุนติดตัง้ถงัเกบ็และ

สถานีจ่ายก๊าซ LNG ใหแ้ก่โรงงานลกูคา้โดยมสีญัญาซือ้ขายในระยะยาว 5-10 ปี 

2) ธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมพลงังาน ด าเนินการโดย BIGGAS โดยเฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนักบัก๊าซธรรมชาติ

แบบครบวงจร ไดแ้ก่ 

- งานปฏบิตักิารดูแลและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  ปรมิณฑล รวมถงึภูมภิาค 

กล่าวคอืในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถานี  

- งานออกแบบ รบัเหมา ก่อสรา้ง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเตมิก๊าซธรรมชาต ิใหก้บัสถานีบรกิารก๊าซ

ธรรมชาตทิัง้ระบบ  

- งานจดัหาและตดิตัง้เครื่องสบูอดัก๊าซธรรมชาต ิ(Compressor) พรอ้มอุปกรณ์สว่นควบ 

- งานซ่อมบ ารุงและดแูลรกัษาเครื่องสบูอดัก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตูจ้่ายก๊าซธรรมชาตแิละอุปกรณ์ รวมถงึซ่อมแซม

ท่อก๊าซใตด้นิ ในสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ 

- งานซ่อมแซมและทดสอบถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาตบินรถบรรทุกขนสง่ก๊าซ (Long Tube)  

- งานจ าหน่ายถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาตแิละชุดอุปกรณ์  

3) ธุรกจิสถานีขายปลกีก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต์ (NGV) ในเสน้ทางคมนาคมหลกั ด าเนินการโดย บรษิทั เจเอน็ เอน็

เนอร์จ ีคอร์ปอเรชัน่ จากดั (“JN”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ถือหุน้โดย BIGGAS ร้อยละ 100 ในปัจจุบนัมสีถานีบรกิารก๊าซ

ธรรมชาตแินวท่อ (Conventional Station) จ านวน 2 แห่ง บนถนนมติรภาพ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีและอ าเภอ

น ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

4) ธุรกจิให้บรกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ (Logistics) ด าเนินการโดย บรษิัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริ์ค จ ากดั 

(“TPN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดย BIGGAS เพื่อพฒันาโครงการท่อขนสง่น ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

ท่อขนส่งน ้ ามันดังกล่าวจะให้บริการขนส่งน ้ ามันจาก  จุดเริ่มต้นที่คลังน ้ ามัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด 

(Thappline) ทีอ่ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านจงัหวดัสระบุร ีลพบุร ีนครราชสมีา ชยัภมู ิ

และมจีุดสิน้สุดทีป่ลายทางซึง่เป็นคลงัน ้ามนัขนาด 150 ลา้นลติร ทีจ่งัหวดัขอนแก่น รวมระยะทางในการใหบ้รกิารขนสง่

ทางท่อประมาณ 342 กิโลเมตร โดย ณ คลงัปลายทางที่จงัหวดัขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน ้ามนั

เชื้อเพลงิสู่ภูมภิาคและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  (AEC) ได้แก่ ลาว โดยในวนัที่ 8 มกราคม 2562 ที่

ผ่ านมา  โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) จากส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
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4.5  สรปุข้อมูลทางการเงิน 

 ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญัของ BIGGAS สรุปไดด้งันี้ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
หน่วย: ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
สนิทรพัย ์    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6.42 404.82 269.69 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 141.82 259.51 230.69 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 0.19 60.00 6.30 
สนิคา้คงเหลอื 37.83 40.15 52.23 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 0.16 60.66 36.79 
เงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิและบรษิทัย่อย - 51.36 2.88 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - 2.45 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 85.66 158.54 757.73 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.15 0.18 1.35 
ค่าความนิยม - 773.61 784.78 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย ์ - - 324.41 
สนิทรพัยอ์ื่น 10.08 17.76 41.80 
รวมสินทรพัย ์ 282.31 1,826.59 2,511.10 
หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้    
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 25.60 0.01 25.85 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 113.64 172.23 145.86 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18.86 55.50 382.50 
เงนิกูร้ะยะยาว 2.11 2.59 92.22 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 11.78 18.40 16.97 
หนี้สนิอื่น 5.80 11.95 49.35 
รวมหน้ีสิน 177.79 260.68 712.75 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 408.16 408.16 408.16 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนเกินทุนจากการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 

100.00 1,141.84 1,305.85 

ก าไรสะสม 4.27 15.91 63.49 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 104.27 1,565.91 1,777.50 
ส่วนของผู้มสี่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

0.24 - 20.85 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 104.52 1,565.91 1,798.35 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 282.31 1,826.59 2,511.10 
งบก าไรขาดทุนรวม 
หน่วย: ลา้นบาท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 861.45 1,281.47 1,962.65 
รายไดอ้ื่น 4.12 2.45 8.53 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
หน่วย: ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (779.02) (1,202.40) (1,794.01) 
ค่าใชจ้่ายในการขายและตดัจ าหน่าย (13.82) (15.45) (18.50) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (45.94) (46.83) (75.73) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

26.79 19.24 82.94 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (5.60) (3.58) (9.41) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (3.96) (4.21) (12.97) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 17.22 11.45 60.56 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 17.48 11.64 60.56 

ทีม่า: งบการเงนิรวมฉบบัตรวจสอบของ BIGGAS ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

5.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการช าระราคา 

บริษัทฯ จะรบัโอนหุ้นสามญัของ BIGGAS ทัง้หมดจ านวน 39,999,998 หุ้น จาก BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการ

ทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 106.583 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน 4,263,000,000 บาท โดยบรษิัทฯ จะช าระสิง่ตอบแทน

ให้แก่ BGTH ด้วยหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ จ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่หุน้ละ 0.864 บาท  คดิเป็นมูลค่ารวมเท่ากบั 4,263,000,000 บาท โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการเขา้ท า

รายการโอนหุน้และช าระราคาหุน้ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 10. ของสารสนเทศฉบบันี้  

6.  มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิัทฯ จะได้รบัโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึ่งรวมถึง หุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 

39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,263,000,000 บาท โดยคิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS  

7. เกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการรบัโอนหุ้นสามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ในราคารวม 

4,263,000,000 บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ละ 106.58 บาท เป็นการก าหนดราคาซือ้ขายทีม่าจากการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ือ้และ

ผูข้าย โดยบรษิทัฯ พจิารณาราคาซือ้ขายประกอบกบัวธิกีารประเมนิมลูค่าหุน้ทีเ่หมาะสมของ BIGGAS ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash flow) ซึง่ไดค้ านึงถงึศกัยภาพ และความสามารถในการท าก าไรของกจิการในอนาคต โดยมสีมมตฐิานทีส่ าคญั

คือ ผลการด าเนินงานในอดีตย้อนหลงั ประมาณการอตัราเติบโตของ BIGGAS และ JN ประกอบกบัแผนงานการขยายธุรกจิ

จ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ของ BIGGAS  รวมถงึโครงการท่อขนส่งน ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสร้างของ TPN โดยมูลค่าส่วนของผูถ้อืหุ้นของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

                                                           
3 การแสดงราคาขายหุน้สามญัของ BIGGAS มลูค่า 106.5750 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลงกนั
เท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
4 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลง
กนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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ของ BIGGAS จากการประเมนิมลูค่าอยู่ระหว่าง 3,934 – 4,742 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าหุน้ละ 98.3 – 118.6 บาทต่อหุน้ และมี

มลูค่าตามบญัชขีองสว่นของผูถ้อืหุน้ (Book value) ในสดัสว่นดงักล่าวเท่ากบั 870.98 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ 

BIGGAS รวมจ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยก าหนดราคาหุน้สามญัเพิ่มทุนเท่ากบัหุน้ละ 0.86 

บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท ทัง้นี้ การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนด้วยหุน้สามญัในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.86 

บาท ดงักล่าวมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย โดยบรษิทัฯ มเีกณฑใ์นการก าหนดราคาอา้งองิจากการประเมนิมลูค่า

ตามวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash flow) แยกแต่ละธุรกจิ (Sum of the Parts) คอื (1) มูลค่าธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย 

และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม  (Power Backup) (2) มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

(Renewable Energy)  (3) มลูค่าสว่นของผูถ้อืหุน้ของ BIGGAS ในสดัสว่นรอ้ยละ 51  โดยอา้งองิจากประมาณการทางการเงนิโดย

ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ซึง่ไดค้ านึงถงึศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไรและการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ภายใต้

สมมติฐานที่ส าคญั คือ ธุรกิจ Power Backup พิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดีตและประมาณการอตัราเติบโตของมูลค่า

โครงการของลูกคา้ในอนาคต ธุรกจิ Renewable Energy ประเมนิมูลค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสญัญาขายไฟฟ้า (PPA) โดย

พิจารณาจากผลการด าเนินงานในอดตีย้อนหลงั  ประกอบกบังบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุ้นของ BIGGAS 

พจิารณาตามสมมตฐิานทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการก าหนดราคาเสนอขายประกอบกบัราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักในช่วง 15 วนัท าการ

ตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุน (“ราคาตลาด”) คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท ตามขอ้มูลการซือ้ขายหุน้

บรษิทัฯ ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เน่ืองจากเป็นราคาเสนอขายทีไ่ม่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาด  

ทัง้นี้ ในอดตีปี 2560 บรษิัทฯ ได้เขา้ท ารายการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 51ของหุ้นที่ออกและ

ช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยเป็นการพจิารณาเขา้ลงทุนในสดัสว่นทีท่ าใหบ้รษิทัฯ มอี านาจควบคุม และมมีลูค่าสิง่ตอบแทนที่

ก าหนดมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย ประกอบกบัการประเมนิมลูค่าดว้ยวธิสี่วนลดกระแสเงนิสดจากการประกอบ

ธุรกจิหลกั และแผนธุรกจิของกลุ่ม BIGGAS ณ ขณะนัน้ ไดแ้ก่ ธุรกจิวศิวกรรมพลงังาน ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

ธุรกจิบรกิารขนสง่  และจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เป็นตน้ 

8. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 

บรษิัทฯ มวีสิยัทศัน์ในการเป็นผูน้ าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถึงการเป็นผูใ้ห้บรกิาร

ทางดา้นธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS เพิม่ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อก

และช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สามญัใน BIGGAS ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 100 นัน้ บรษิทัฯ คาด

ว่าจะเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) โอกาสในการขยายธุรกจิตามวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ  

การพจิารณาเขา้ลงทุนดงักล่าว จะเป็นการสรา้งโอกาสในการขยายการเตบิโตของธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ  และสรา้ง

ความแขง็แกร่งใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในดา้นการประกอบธุรกจิพลงังานอย่างครบ

วงจร ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกจิการจ าหน่ายเชื้อเพลงิผลติภณัฑจ์ากปิโตรเลยีม ธุรกจิการให้บรกิารวศิวกรรมพลงังานที่
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เกี่ยวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาติ ด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน ้ามนั ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

ส าหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และธุรกิจ

ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อซึง่เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต  

ทัง้นี้ การที่บรษิัทฯ เขา้ลงทุนใน BIGGAS เพิม่ในสดัส่วนร้อยละ 49 โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อ

ช าระสิง่ตอบแทน จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่พนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัซึง่จะไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่จะช่วย

ส่งเสรมิความสามารถแข่งขนัและการเตบิโตร่วมกนัไปกบับรษิทัฯ ในระยะยาว โดยมติ้องมขีอ้กงัวลเรื่องความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรอืขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกจิในบางส่วนทีอ่าจคลา้ยคลงึกนั เช่น ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรม

พลงังาน หรอื EPC ดว้ยเหตุนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิการต่อยอดและขยายธุรกจิพลงังานของกลุ่ม

บรษิทัฯ ใหม้กีารเตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต 

(2) เสรมิสรา้งผลด าเนินงานและสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารรบัรูก้ าไรจากผลการด าเนินงานของ BIGGAS ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 51  อย่างไร

ก็ดี การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้ จะมีผลท าให้บรษิัทฯ ถือหุ้นสามญัของ BIGGAS ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 100 และสามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานทัง้หมดจากการประกอบธุรกจิของ BIGGAS ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้ง

ผลการด าเนินและกระแสเงนิสดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต นอกจากนี้ การพจิารณาเขา้ท ารายการลงทุนโดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ แทนการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดนั ้น จะท าให้บรษิทัฯ สามารถลดภาระในการ

จดัหาเงนิลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิม่สภาพคล่องใหบ้รษิทัฯ โดยการส ารองเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุน

หมุนเวยีน หรอืค่าใชจ้่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะไดผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิที่

ส าคญัและมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานเขา้มาช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกจิใหม้กีารเตบิโตในอนาคต 

(3) สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

เนื่องจาก BIGGAS และบรษิัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกจิด้านพลงังานเชื้อเพลงิที่มศีกัยภาพและมแีนวโน้มที่จะเติบโต

อย่างมัน่คงในอนาคต การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว จะช่วยเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิ

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดต่ีอการระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไป

ในอนาคต  

9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์และรายละเอียดในการออกหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึง่หุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จ านวน 4,981,094,116 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.86 บาท รวมเป็นมลูค่า 4,263,000,000 บาท ใหแ้ก่ BGTH แทนการจ่ายเงนิ

สด บรษิทัฯ จงึไม่มภีาระในการจดัหาแหล่งเงนิทุน 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ความส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว จะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ ลงทุนในหุ้นสามัญของ  BIGGAS ภายใต้

กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ซึ่งเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

รวมทัง้ อนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  

(2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค ์(Specific Objective) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
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(Private Placement) ได้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดแทนการช าระ

ค่าตอบแทน จาก BGTH  ดว้ยเงนิสด (Payment in Kind) และเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ   

(3) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตาม

ประกาศที ่ทจ.72/2558 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ BGTH มมีตอินุมตักิารโอนกจิการทัง้หมด ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึ

การเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการท า

รายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ  BIGGAS ภายใต้

กระบวนการโอนกจิการส าเรจ็ลุล่วง 

(5) BGTH ไดร้บัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ จากส านกังาน ก.ล.ต. เน่ืองจากในการ

เข้าท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพียงตัวกลางในการถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BGTH 

ชัว่คราว 

(6) BIGGAS และ บรษิทัฯ ไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง (ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ธนาคาร/ผูใ้หกู้ ้

เป็นตน้) ตามทีจ่ าเป็นในสว่นทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ของทัง้คู่ก่อนการเขา้ท ารายการ 

(7) บรษิทัฯ และ BGTH ไดด้ าเนินการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตักิ่อนการเขา้ท ารายการภายใตส้ญัญาซือ้

ขายหุน้และสญัญาโอนกจิการทัง้หมดครบถว้น 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ

ดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแล้วเหน็ว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น และมคีวาม

สมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนมคีวามเหมาะสม และ

จะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการของบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษทั เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

-ไม่ม-ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้ถูกตอ้ง ครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าใหบุ้คคลอื่นส าคญัผดิ

หรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 
 กรรมการ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามบญัชี (2) 
ของ 

บริษทั เพาเวอรโ์ซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 
1. สารสนเทศตามบญัชี (1) 

โปรดพิจารณารายละเอียดในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท 
เพาเวอร ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามบญัช ี(1) 

2. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ร ับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้  และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้และใน
เอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่ง
จ าเป็นตอ้งม ีหรอืตอ้งระบุไว ้ตลอดจนไม่มขีอ้ความทีท่ าใหบุ้คคลอื่นส าคญัผดิอนัเป็นสาระสาคญั  

3. คณุสมบติัและความเหน็ของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ  

บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบัการเขา้
ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกนัดงักล่าวของบรษิัทฯ เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผู้ถือหุ้น โดย
บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นปรกึษาทางการ เงนิทีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระไม่ไดถ้อืหุน้ในบรษิทั หรอื บรษิทัย่อยและไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายงานความเหน็ของที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัที่แนบมาพร้อม
หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 นี้ 

4. ข้อมูลลกัษณะการประกอบธรุกิจ และข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

4.1 ข้อมูลบริษทัฯ และลกัษณะการด าเนินธรุกิจโดยสรปุ 

4.1.1  ประวติัความเป็นมา 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยในช่วงแรก
ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบส ารองไฟฟ้าส าหรบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power 
Backup Solution) ทีม่คีุณภาพและมาตรฐานสงูใหก้บัทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมุ่งเน้นในการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารกลุ่ม
ลูกค้าทางตรงในงานลกัษณะงานโครงการ จากนัน้บรษิทัได้ขยายธุรกจิไปในด้านการใหบ้รกิารระบบตรวจวดัและจดัการ
สภาพแวดลอ้ม (Monitoring and Management Solution) และเพื่อตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนั บรษิัทไดข้ยายธุรกจิ
ไปในด้านการออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบอนุรกัษ์พลงังาน (Energy Saving Solution) โดยมุ่งเน้นในการจดัหา
อุปกรณ์หรอืระบบทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการท างานหรอืลดการสญูเสยี เพื่อท าใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน 

ต่อมาในปี 2558 - 2559 บรษิทั ไดข้ยายการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โรงไฟฟ้าชวีภาพ โรงไฟฟ้าชวีมวล โรงไฟฟ้าแสงอาทติย ์และธุรกจิระบบประหยดัพลงังาน และไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
จาก 225.00 ลา้นบาท มาเป็น 491.34 ลา้นบาท โดยมทีุนช าระแลว้ในปี 2559 จ านวน 443.19 ลา้นบาท 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 33 

 
 

ในปี 2560 บรษิทั ยงัคงมกีารลงทุนในโรงไฟฟ้าชวีภาพเพิม่อกีจ านวน 1 โรง ก าลงัการผลติ 0.98 เมกะวตัต์ และยงัมกีาร
ขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว โดยไดม้กีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 491.34 ลา้นบาท 
มาเป็น 756.34 ลา้นบาท มทีุนช าระแลว้ในปี 2560 จ านวน 644.16 ลา้นบาท 

ในเดอืนมกราคม 2561 บรษิทั ไดใ้หบ้รษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ลงทุนซือ้หุน้ในบรษิทั 
เจเอน็ เอน็เนอร์จ ีคอร์ ปอเรชัน่ จ ากดั (“JN”) ซึ่งประกอบกจิการสถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (แอลพจี)ี และก๊าซ
ธรรมชาต ิ(NGV) โดยปัจจุบนัมสีถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) 2 แห่งที ่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีและ อ าเภอน ้า
พอง จงัหวดัขอนแก่น 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว 
(LNG) ใหก้บักลุ่มลกูคา้โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่อยู่นอกแนวท่อสง่ก๊าซธรรมชาต ิ

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิทุนจากการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ านวนรวม 11.37 ลา้นบาท ท าให ้ณ สิน้ปี 
2561 บรษิทัฯ มทีุนช าระแลว้ จ านวน 655.53 ลา้นบาท 

ในเดอืนมกราคม 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมากรผูช้ านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ส านกังาน
นโยบาย และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) ของโครงการระบบขนส่งน ้ามนัทางท่อ ของบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

ในเดอืนมกราคม 2562 บรษิทัฯไดร้บัเงนิเพิม่ทุนขา้งต้นจากการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ านวนรวม 32.34 
ลา้นบาท โดย ณ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มทีุนช าระแลว้จ านวน 687.87 ลา้นบาท และมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 755.01 
ลา้นบาท 

4.1.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ปัจจบุนั ( 6 สงิหาคม 2562) มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ 
อตัรารอ้ยละ
ท่ีถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

บริษทัท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 
1. บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
2. บรษิทั โซล่ารโ์กกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
3. บรษิทั วนิดโ์กกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานลม 100 
4. บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 100 
5. บรษิทั เพาเวอร ์ว ีกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
6. บรษิทั พเีอสท ี(อุบลราชธานี) จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานขยะ 100 
7. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ลงทุนในบรษิทัพลงังานทดแทน 100 
8. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 100 
9. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 100 
10. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
11. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
12. บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจเินียริง่ จ ากดั ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 100 
13. บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 51 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ 
อตัรารอ้ยละ
ท่ีถือหุ้น 
(รอ้ยละ) 

14. บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 100 
15. บรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร ์

จ ากดั 
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 100 

16. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี7 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
17. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี8 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
18. บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ธุรกจิจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม

เหลว 
51 

19. บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
20. บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี2 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
21. บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี3 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
22. บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี5 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
23. บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี7 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 100 
24. บรษิทั ไลทอ์พั ดไีซน์ จ ากดั จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแบบ

ประหยดัพลงังาน 
10 

25. บรษิทั พวี ีกรนี จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 19.99 
บริษทัท่ีถือหุ้นโดย บริษทั พีเอสที เอนเนอรยี์ จ ากดั  
26. บรษิทั เวลล ์โคราช เอน็เนอรย์ ีจ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวล 100 
27. บรษิทั โรงไฟฟ้าสระยายโสม จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 100 
28. บรษิทั โรงไฟฟ้าขนุพดัเพง็ จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ 100 
29. บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 80 
30. บรษิทั พเีอสทซี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 
ลงทุนในบรษิทัพลงังานทดแทนใน
ต่างประเทศ 

100 

31. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 15 
บริษทัท่ีถือหุ้นโดย บริษทั บ๊ิกแกส๊ เทคโนโลยี จ ากดั (บริษทั ถือหุ้นรอ้ยละ 51) 
32. บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั ขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ 94 
33. บรษิทั  เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั 
สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ 100 

 

4.1.3  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก่อตัง้เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2544 ด าเนินธุรกจิออกแบบ 
จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมที่มคีุณภาพสูง ส าหรบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ให้กบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนต่างๆ ทัง้ในด้านพลงังานแสงอาทติย์ (Solar 
Power) พลงังานก๊าซชวีภาพ (Biogas Power) และพลงังานชวีมวล (Biomass Power) นอกจากนี้ยงัมธีุรกจิก๊าซและท่อสง่
น ้ามนั ซึง่ด าเนินการโดย บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั โดยบรษิทัเขา้ลงทุนในสดัสว่นรอ้ยละ 51 
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4.1.4  โครงสรา้งรายได ้

การประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการด าเนินธุรกจิเป็น 3 ธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ ก) 
ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม ข) ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
และ 3) ธุรกจิจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว โดยโครงสรา้งรายไดต้ามแต่ละประเภท เป็นดงันี้ 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อมลกัษณะของผลติภณัฑ์
และการบรกิารธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุม
การบรกิารทัง้หมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
• ระบบส ารองไฟฟ้า (Power Backup Solution) ส าหรบัอุปกรณ์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลกั ที่

ตอ้งการความต่อเนื่องในการท างาน  

• ระบบตรวจวดัและจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power and Environment Monitoring Solution) ท าหน้าทีต่รวจวดั 

ประมวลผล เกบ็ขอ้มลู และแสดงผลของสภาวะระบบสิง่แวดลอ้มต่างๆ  

• ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ด าเนินการออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน โดยใหบ้รกิารในลกัษณะวศิวกรรมจดัหา ก่อสรา้ง (EPC) และแบบเบด็เสรจ็ทัง้โครงการ (Turn Key 

Project) 

• ระบบประหยดัพลงังาน (Energy Saving Solution) และระบบอื่นๆ ให้บรกิารการประหยดัพลงังานส าหรบั

พลงังานไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นไปยงัองคก์รทีม่คี่าใชจ้่ายไฟฟ้าสงู 

2. ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน   
ณ ปัจจุบนับรษิทัฯและบรษิทัย่อย มกี าลงัการผลติตามสญัญารวมทัง้สิน้ 69.7 เมกะวตัต์ สามารถแบ่งออกตาม
ประเภทของพลงังานทดแทน ไดแ้ก่  
• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยด์ าเนินการ โดยบรษิัทและบรษิัทย่อย มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 

15.2 เมกะวตัต ์ซึง่เป็นโครงการทีด่ าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้สิน้  

• โรงไฟฟ้าพลงังานชวีภาพด าเนินการโดยบรษิทัย่อย มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 21.7 เมกะวตัต์ 

แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว ซึ่งมกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา 6.5 เมกะวตัต์ และมี

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาอกีกว่า 15.2 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลด าเนินการโดยบรษิทัย่อย มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญารวม 38.42 เมกะวตัต์ 

แบ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ และมี

โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา มกี าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญาอกีกว่า 6 เมกะวตัต์ และโครงการทีไ่ดร้บั

ตอบรบัซือ้ไฟฟ้าแลว้ (อยู่ระหว่างรอลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า) อกี 23.42 เมกะวตัต ์

3.   ธุรกจิจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว 
ด าเนินการโดย บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย แบ่งออกตามประเภทของการ
ด าเนินธุรกจิเป็น 4 ธุรกจิ ไดแ้ก่ 
• ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซ โดย BIGGAS  ประกอบธุรกจิการค้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมาย

การค้า  “BIGGAS” ซึ่ง ในปี  2558 BIGGAS ได้รับใบอนุญาตให้เ ป็นผู้ค้าน ้ ามันตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญตักิารคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยมชี่องการการจดัจ าหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

การขายส่ง เป็นการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภท สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงาน
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อุตสาหกรรม และโรงบรรจุก๊าซ LPG และ การจ าหน่ายแบบถงับรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) หมายถงึการ

บรรจุก๊าซ LPG ใสใ่นถงับรรจุขนาดย่อม เพื่อขายภาคครวัเรอืน  

• ธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนักบัก๊าซธรรมชาตแิบบครบวงจร 

• ธุรกจิสถานีขายปลกีก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต ์(NGV) ในเสน้ทางคมนาคมหลกั ด าเนินการ

โดย บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (“JN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบิก๊แก๊ส

รอ้ยละ 100 ในปัจจบุนัมสีถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตแินวท่อ (Conventional Station) จ านวน 2 แหง่ 
บนถนนมติรภาพ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ี(เปิดด าเนินการเดอืนพฤษภาคม 2559) และ อ าเภอน ้าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น (คาดว่าจะเปิดด าเนินการเดอืนมนีาคม 2561) 

• ธุรกิจให้บริการขนส่งน ้ามันโดยระบบขนส่งทางท่อ (Logistics) ด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยท่อขนส่งน ้ามันดังกล่าวจะให้บริการขนส่งน ้ามันจาก 

จุดเริม่ต้นทีค่ลงัน ้ามนับรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) ทีอ่ าเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีไปยงั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ปลายทางซึ่งเป็นคลังน ้ามันขนาด 150 ล้านลิตร ที่จ ังหวดั

ขอนแก่น  

4.2 สรปุข้อมูลทางการเงินของบริษทั พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการด าเนินงาน รวมทัง้ปัจจยั
ความเส่ียงซ่ึงอาจกระทบต่อก าไรของบริษทัจดทะเบียน 

4.2.1 ตารางสรปุข้อมูลทางการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา และงวดการด าเนินงานล่าสุดในปีปัจจบุนั 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มุนเวียน       
  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 128.51  429.86  294.86 74.36 
  เงนิลงทุนชัว่คราว 304.69  3.43  17.93 16.07 
  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 186.61  549.36  634.05 758.05 
  เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั -    60.00  6.30 0.84 
  สนิคา้คงเหลอื 43.98  120.77  180.61 247.48 

  
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัทีม่อีายุไม่
เกนิหนึ่งปี 

9.11  59.14  - - 

  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  24.81  61.08  70.02 94.65 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 697.71  1,283.65  1,203.77 1,191.45 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
  เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระหลกัประกนั 45.26  58.31  71.47 72.06 
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั - - - 7.50 
  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1.77  -    2.45 2.45 
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 
  เงนิลงทุนอื่น 32.60  32.60  32.60 32.60 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  2,268.09  2,612.41  3,421.65 3,483.02 
 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 271.49  281.50  271.83 266.04 
  สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3.39  3.52  7.56 9.43 
  ค่าความนยิม -    1,331.82  1,342.99 1,342.99 
 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย ์ - - 324.41 1,098.73 
  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 100.40  142.73  85.21 114.79 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,722.99  4,462.89  5,560.17 6,429.61 
รวมสินทรพัย ์ 3,420.70  5,746.54  6,763.94 7,621.06 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     
หน้ีสินหมุนเวียน     
  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 764.58  609.81  495.92 838.74 
  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 225.59  281.93  315.35 409.24 
  ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย -    1.65  35.91 33.46 
  หุน้กู ้ 497.81  179.35  346.09 745.97 

  
เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่ง
ปี 

127.91  205.26  160.04 177.64 

 เงนิกูย้มืระยะยาวทีจ่ดัเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน 46.48  397.35  - - 

  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า  
การเงนิ ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1.14  5.69  46.85 49.24 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 100.00 25.00 
 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 14.36  69.86  18.74 181.40 
 เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ 2.20  4.01  15.27 81.97 

 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทั ย่อยในการ
ขายหุน้ใหบ้รษิทัฯ 

- - - 388.99 

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 7.19  16.87  41.19 49.54 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,687.25  1,771.79  1,575.36 2,981.19 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

 
หุน้กู ้– สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

- - 398.62 - 

  
เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

346.00  333.57  529.84 470.02 

  
หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ 
- สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

1.28  14.93  253.35 234.27 

 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7.00  9.93  13.33 17.81 
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 
 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1.28  1.75  34.65 34.99 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 355.56  360.18  1,229.79 757.09 
รวมหน้ีสิน 2,042.82  2,131.97  2,805.15 3,738.28 
ส่วนของผูถื้อหุ้น     
  ทุนจดทะเบยีน  491.34  756.34  756.34 755.01 
  ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้  443.19  644.16  655.53 687.87 
  สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 902.63  2,131.06  2,175.79 2,305.12 
 สว่นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3.97  4.55  2.23 2.23 

 
สว่นเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอื

หุน้ในบรษิทัย่อย 
- - 164.01 - 

  ก าไรสะสม     
    จดัสรรแลว้     
     บรษิทัฯ 5.33  8.44  12.95 12.95 
     บรษิทัย่อย 2.40  3.24  4.80 5.28 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1.12  40.38  118.38 55.03 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,358.64  2,831.82  3,133.69 3,068.48 
ส่วนได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุ 19.24  782.76  825.10 814.30 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,377.88  3,614.57  3,958.79 3,882.78 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,420.70  5,746.54  6,763.94 7,621.06 

งบแสดงผลการด าเนินงาน 

 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 
รายไดจ้ากการขาย 232.63  440.34  2,098.90 1,124.20 
รายไดจ้ากการบรกิาร 214.75  424.46  442.92 194.94 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 151.48  462.91  387.40 225.57 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง                 -    16.38  15.46 10.75 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10.77              -    - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น              -    2.22  1.90 0.14 
รายไดอ้ื่น 12.48  16.34  40.07 24.49 
รวมรายได ้ 622.11  1,362.66  2,986.65 1,580.09 
ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขาย 195.88  398.03  1,914.01 1,036.57 
ตน้ทุนบรกิาร 174.30  300.56  354.01 141.97 
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 96.46  351.97  295.06 146.05 
ตน้ทุนจากการก่อสรา้ง -  14.69  5.14 7.55 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 7.74  13.08  27.16 15.29 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 146.11  131.53  157.11 89.07 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 1.25               -    - - 
รวมค่าใช้จ่าย 621.75  1,209.86  2,752.49 1,436.50 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัรว่ม ค่าใช้จา่ยทางการเงิน และภาษีเงิน
ได ้

0.36  152.80  234.16 143.59 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (39.16) (99.68) (96.03) (61.47) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (38.80) 53.12  138.13 82.12 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (2.96) (7.15) (25.61) (7.95) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (41.77) 45.98  112.52 74.17 
สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (38.55) 43.21 84.64 60.94 
สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม
ของบรษิทัย่อย 

(3.22) 2.77 27.88 13.23 

งบกระแสเงินสด 

 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี (38.80) 53.12  138.13 82.12 
รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี       
   เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน:        
   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 61.29  113.89  121.91 55.53 

 ตดัจ าหน่ายสว่นลด/สว่นเกนิจากสญัญาซือ้ขาย
เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (โอนกลบั) 

0.48  (0.62) - - 

   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออก  หุน้กู ้ -    0.70  2.62 1.27 
   ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 0.50  (1.86) 3.35 0.68 
   การปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั 

(โอนกลบั) 
(2.59) 0.35  0.07 0.13 

   โอนกลบัค่าเผื่อดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ 

(17.99) -    - - 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2.20  1.90  2.31 4.48 
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งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

   รายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 6.27  0.58  (2.32) - 
   ก าไรจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว -  (0.47) (0.02) (0.02) 
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (7.98) 

   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั
ร่วม 

0.11  (0.06) - - 

   ผลขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มลูค่าเงนิลงทุนชัว่คราว 

-    0.02  (0.01) - 

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 15.69  (0.08) (43.81) 1.81 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่

เกดิขึน้จรงิ 
6.12  (7.15) 0.46 0.01 

   ดอกเบีย้รบั (0.89) (0.66) (2.50) (0.76) 
   ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 34.09  95.51  87.30 57.68 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน       

   สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 66.48  255.18  307.49 194.95 
สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้)        
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (8.90) 393.11  (214.98) (124.69) 
   สนิคา้คงเหลอื 5.29  (43.65) (59.90) (67.01) 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (12.56) (28.49) 23.62 (10.93) 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (4.58) (29.61) 46.93 (32.93) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)       
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 75.04  (163.66) 17.33 95.26 
   เงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ (0.32) 1.81  11.25 66.70 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (4.57) 4.98  39.18 1.83 
   หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 1.28  0.47  32.90 0.34 
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 117.16  390.13  203.82 123.52 
   จ่ายภาษเีงนิได ้ (8.17) (9.09) (20.83) (9.08) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 108.99  381.04  182.99 114.44 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (242.85) 301.70  (14.47) 1.88 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (9.64) (2.43) 50.68 (0.59) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัลดลง 
(เพิม่ขึน้) 

-    4.72  - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนัลดลง 
(เพิม่ขึน้) 

-    (60.00) (6.30) 5.46 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 41 

 
 

 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั
เพิม่ขึน้ 

- - - (7.50) 

จ่ายซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (731.17) (1,316.59) (93.86) - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 8.00 
ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - - (2.45) - 
ขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7.96  1.83  - - 
ซือ้เงนิลงทุนอื่น (23.00) -    - - 
ขายเงนิลงทุนอื่น -    3.50  - - 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (764.93) (275.42) (513.98) (900.51) 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ -  -  (324.41) - 
เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 1.17  5.32  345.77 2.23 
ดอกเบีย้รบั 0.77  0.80  2.46 0.77 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,761.69) (1,336.56) (556.56) (890.26) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ (ลดลง) 648.69  (158.31) (114.33) 342.82 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 497.81  711.60  748.80 350.00 
เงนิสดจ่ายช าระคนืหุน้กู ้ -    (1,030.76) (180.00) (350.00) 
เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายทางตรงในการออกหุน้กู ้ -  -  (6.07) - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 20.85  575.00  352.45 50.00 
เงนิสดจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (70.68) (161.91) (718.64) (92.22) 
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่า
การเงนิ 

(1.90) (4.26) (43.09) (16.69) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

(143.34) 52.50  (51.12) 162.66 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

(64.51) (60.55) 100.00 (75.00) 

ดอกเบีย้จ่าย (29.82) (95.83) (84.39) (55.05) 
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 0.93  3.82  11.36 32.34 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 877.40  1,425.57  - 129.33 
เงนิสดรบัจากสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้ -    -    44.74 - 
สว่นกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถอืหุน้ใน
บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ 

- - 164.01 - 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของ
บรษิทัย่อยเพิม่ขึน้จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั
ย่อย 

- - 20.85 200.95 

เงนิปันผลจ่าย (7.96) -    (6.00) (123.82) 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2562 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

หนา้ 42 

 
 

 

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบตรวจสอบ 

(งบปี) 
งบตรวจสอบ  

(งบปี) 
งบสอบทาน  
(6 เดือน) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,727.47  1,256.87  238.57 555.32 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) สุทธิ 

74.77  301.35  (135.00) (220.50) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 53.74  128.51  429.86 294.86 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 128.51  429.86  294.86 74.36 

4.2.2 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

รายได้รวม  

 รายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและบรกิารจากธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและตดิตัง้ระบบจ่าย
ไฟฟ้า ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม และการขายปิโตรเลยีมเหลว รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รายไดจ้ากการก่อสรา้ง และรายไดอ้ื่น 
โดยระหว่างปี 2559 – 2561 และ ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดร้วมอยู่ที ่622.11 ลา้น
บาท 1,362.66 ล้านบาท 2,986.65 ล้านบาท และ 1,580.09 ตามล าดบั ซึ่งมีอตัราการเติบโตร้อยละ 28.51 ในปี 2559 ร้อยละ 
119.04 ในปี 2560 รอ้ยละ 119.18 ในปี 2561 และ รอ้ยละ 6.18 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 

ส าหรบัปี 2560 มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 740.55 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 119.04 การเพิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจาก 

•   การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารจ านวน 417.43 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 93.31 เป็นผลมา
จากรายไดจ้ากการขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเขา้ซือ้กจิการในช่วงไตรมาส 4 และจากงาน
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานตดิตัง้สถานีไฟฟ้าย่อยใหก้บัหน่วยงานเอกชน  
•   การเพิม่ขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 311.4 ล้านบาท คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 205.59 เป็นผลมาจาก
โรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ ที่จงัหวดับุรรีมัยท์ี่บรษิทัเขา้ซื้อกจิการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติยข์นาดก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต ์ทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยใ์นเดอืนมกราคม 2560 
•   การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 16.4 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการก่อสรา้งสถานีใหบ้รกิารก๊าซธรรมชาติ
ส าหรบัยานยนต ์ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเขา้ซือ้กจิการในช่วงไตรมาส 4 

ส าหรบัปี 2561 มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 1,623.99 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 119.04 การเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่มา
จากรายไดจ้ากการขายและบรกิารเป็นผลมาจากการขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัเขา้ซือ้กจิการช่วงไตร
มาส 4 ปี 2560 รายไดจ้ากการขายก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัรถยนต์ (NGV) ของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ได้เขา้ไปซือ้กจิการในช่วงไตร
มาสที ่1 ปี 2561 และรายไดจ้ากงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 มรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ 91.93 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้ร้อยละ 
6.18 การเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากขายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ที่มกีารขยายฐานลูกคา้มากขึน้ และรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้จากการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 
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รายละเอียดรายได้แต่ละประเภทปี 2559 2560 2561 และงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 สรปุได้ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได ้
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
30 มิถนุายน 2562 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่ายและ
ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 

447.38 71.91 559.17 41.04 597.13 19.99 238.88 15.12 

2.  ธุ รกิจ โรงไฟฟ้าพลังง าน
ทดแทน 

151.48 24.35 462.91 33.97 387.40 12.97 225.57 14.27 

3.  ธุ รกิจจ าหน่ายและขนส่ง
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

- - 305.631/ 22.43 1,944.69   65.11 1,080.26 68.37 

4.  ธุรกจิก่อสรา้ง - - 16.38 1.20 15.46 0.52 10.75 0.68 
รวมรายได้จากการขายและ
บรกิาร 

598.86 96.26 1,344.10 98.64 2,944.69   98.59 1,555.46 98.44 

รายไดอ้ื่น2/ 23.26 3.74 18.56 1.36 41.96     1.41 24.63 1.56 
รายได้รวม 622.11 100.00 1,362.66 100.00 2,986.65  100.00 1,580.09 100.00 

หมายเหตุ : 1/รายไดด้งักล่าวเป็นจ านวนเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัเขา้ซือ้กจิการจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 2/รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ยดอกเบีย้รบั ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น และรายไดอ้ื่นๆ  

 

• รายได้จากธรุกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ านวน 559.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 111.79  ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 24.99 เนื่องจากงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ และงานตดิตัง้สถานีไฟฟ้าย่อยใหก้บัหน่วยงาน
เอกชน 

ส าหรบัปี 2561 มรีายได้จ านวน 597.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 37.96  ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 6.79 
เน่ืองจาก รายไดจ้ากงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทดแทนของหน่วยงานราชการ 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายไดจ้ านวน 238.88 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
จ านวน 96.60 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มลกูคา้ราชการมกีารเลื่อนโครงการออกไป 

• รายได้จากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

 ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 462.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน จ านวน 
311.43 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 205.59  เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดก าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ ทีจ่งัหวดับุรรีมัยท์ี่
บรษิทัเขา้ซือ้กจิการในปี 2559 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์นาดก าลงัการผลติ 10 เมกะวตัต ์ทีม่กีารจ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์
ในเดอืนมกราคม 2560  

 ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯและบรษิัทย่อยมรีายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 387.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
75.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.31  เป็นผลมาจากฤดูฝนทีย่าวนานกว่าปกตใินปี 2561 ประกอบกบัการครบรอบการซ่อม
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชวีภาพและโรงไฟฟ้าชวีมวล 
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ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า จ านวน 225.57 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 14.88 ลา้นบาท เน่ืองจากประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้จากการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 

• รายได้ธรุกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 

ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) จงึท าใหก้ลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว จ านวน 305.63 ลา้นบาท   

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวจากบรษิทัย่อยจ านวน 1,944.69 
ลา้นบาท   

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายไดจ้ากธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวจาก
บรษิทัย่อย จ านวน 1,080.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 165.05 ลา้นบาท เนื่องจากจากการขยายฐาน
ลกูคา้เพิม่มากขึน้ 

• รายได้ธรุกิจก่อสรา้ง 

ในปี 2560 บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (บรษิัทย่อย) มกีารใหบ้รกิารก่อสรา้งสถานีใหบ้รกิารปิโตรเลยีมเหลวส าหรบั
ยานพาหนะ จงึท าใหก้ลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการก่อสรา้ง จ านวน 16.34 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจากบรษิทัย่อยจ านวน 15.46 ลา้นบาท    

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารก่อสรา้งจากบรษิทัย่อยจ านวน 10.75 ลา้น
บาท 

• รายได้อ่ืน 

รายได้อื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรบั ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ 

ส าหรบัปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่นจ านวน 18.56 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.69 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 
2559 มกีารรบัรูก้ าไรส่วนทีเ่หลอืจากการขายบรษิทั กรนีไบโอ มหาสารคาม จ ากดั 10.77 ลา้นบาท และในปี 2560 บรษิทัย่อยมี
รายไดจ้ากการขายวตัถุดบิ จ านวน 9.0 ลา้นบาท   

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่นจ านวน 41.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 23.40 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 126.08  

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายไดอ้ื่น จ านวน 24.63 ลา้นบาท 
ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ต้นทุนขายและบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
30 มิถนุายน 2562 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
1. ธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย

และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า
และตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 

370.18 82.74 417.76 74.71 476.36 79.77 
 

185.37 77.60 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 

96.46 63.68 351.97 76.04 295.06 76.17 143.32 63.54 
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ต้นทุนขายและบริการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งวด 6 เดือนส้ินสุด 
30 มิถนุายน 2562 

มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
3. ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่ง

ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 
- - 280.82 91.88 1,791.66 92.13 995.90 92.19 

4.  ธุรกจิก่อสรา้ง - - 14.69 89.65 5.14 33.25 7.55 70.23 
รวมต้นทุนขาย 466.64 77.92 1,065.24 79.25 2,568.22 85.99 1,332.14 85.64 

• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการ
สภาพแวดล้อม 

ต้นทุนขายและบรกิารในส่วนของธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม 
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ และต้นทุนค่าแรง เป็นหลกั ส าหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มตี้นทุนขาย 370.18 ลา้นบาท 417.76 ลา้นบาท 476.36 ลา้นบาท และ 185.37 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 82.74 รอ้ยละ 74.71 รอ้ยละ 79.77 และ รอ้ยละ 77.60 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวมตามล าดบั ส่งผล
ใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.26 รอ้ยละ 25.29 รอ้ยละ 20.23 และ 22.40ตามล าดบั  

• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

ต้นทุนขายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ประกอบด้วย ค่าวตัถุดบิ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง และค่าซ่อมแซม เป็นหลกั 
ส าหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯมตี้นทุนขาย 96.46 ล้านบาท 351.97 
ลา้นบาท 295.06 ลา้นบาท และ 143.32 ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 63.68 รอ้ยละ 76.03  รอ้ยละ 76.11 และ รอ้ย
ละ 63.54 ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารวมตามล าดบั ส่งผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 36.32 รอ้ยละ 23.97 รอ้ยละ 23.83 และ 
36.46 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2559 และ ปี 2560 การปรบัตวัลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นเป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าชวีภาพที่ยงัมกีารปรบัปรุง
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้เต็มก าลงัการผลิตตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้า แต่ยงัคงต้องมีการรบัรู้ในส่วนของต้นทุน
ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง 

ส าหรบัปี 2561 การปรบัตวัลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นเป็นผลจากฤดูฝนทีย่าวนานกว่าปกตใินปี 2561 ประกอบกบัการ
ครบรอบการซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชวีภาพและโรงไฟฟ้าชวีมวล  

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 อตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เนื่องจากประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้จากการปรบัปรงุ
โรงไฟฟ้าในปี 2561 

• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลว 

ต้นทุนขายธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดบิ ค่าขนส่ง และค่าเสื่อมราคา  เป็น
หลกั ต้นทุนดงักล่าวเป็นส่วนของบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัทฯเขา้ซื้อกจิการในไตรมาส 4 ปี 2560 มจี านวน 280.82 ล้านบาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 91.88 ของรายไดด้งักล่าว สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 8.12  

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมเหลวจ านวน 1,791.66 บาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 92.13 ของรายไดด้งักล่าว สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.87 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯ มตี้นทุนขายธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
เหลวจ านวน 995.90 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 92.19 ของรายไดด้งักล่าว สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 7.81 
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• ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจก่อสรา้ง 

ตน้ทุนขายธุรกจิก่อสรา้ง ประกอบดว้ย ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และค่าเสือ่มราคา เป็นหลกั ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสว่นของบรษิทั
ย่อย ซึ่งบรษิัทฯเขา้ซือ้กจิการในไตรมาส 4 ปี 2560 มจี านวน 14.69 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 89.65 ของรายไดด้งักล่าว 
สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.35  

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มตี้นทุนขายธุรกจิก่อสรา้งจ านวน 5.14 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.25 ของรายไดจ้าก
ธุรกจิก่อสรา้ง สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 66.75 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายธุรกจิก่อสรา้ง จ านวน 7.55 บาท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 70.23 ของรายไดด้งักล่าว สง่ผลใหม้อีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 29.77 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายสว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย ค่าคอมมชิชัน่ ค่าบรกิารหลงัการขาย และค่ารบัรอง 

เป็นตน้ ในระหว่างปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ งวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายใน
การขาย 7.74 ลา้นบาท 13.08 ลา้นบาท 27.15 ลา้นบาท และ 15.29 ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ1.73 รอ้ยละ 1.51 รอ้ย
ละ 1.07 และ รอ้ยละ 1.16 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 68.89 จากปี 2559 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที ่4 ปี 2560 
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว (LPG) จงึท าใหม้กีารรบัรู้
ค่าใชจ้่ายในการขายของบรษิทัย่อยดงักล่าวเขา้มาดว้ย 

ส าหรบัปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปรบัตวัเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 107.62 จากปี 2560 การเพิ่มดงักล่าวมี
สาเหตุหลกัมาจากระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้จ าหน่าย
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว (LPG) จงึท าใหม้กีารรบัรูค้่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิทัย่อยดงักล่าวในปี 2561 เตม็ปี 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายปรบัตวัเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.95 จาก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน การเพิม่ดงักล่าวมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายบรกิารหลงัการขายของธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย ตดิตัง้ระบบ
จ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าวชิาชพี และค่าใชจ้่ายส านกังาน ส าหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562  
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้า่ยในการบรหิาร จ านวน 146.12 ลา้นบาท 131.53 ลา้นบาท 157.11 ลา้นบาท และ 89.07 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.49 รอ้ยละ 9.65 รอ้ยละ 5.25 และ รอ้ยละ 5.64ของรายไดร้วมตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารปรบัตวัลดลงร้อยละ 9.98 จากปีก่อน โดยยอดที่ลดลงมสีาเหตุมาจากการปรบั
โครงสรา้งภายในองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมและมกีารบรหิารจดัการเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายบรหิารอื่น จงึท าใหค้่าใชจ้่ายบรหิารลดลง  

ส าหรบัปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 19.45 จากปีก่อน โดยยอดที่เพิม่ขึน้มสีาเหตุหลกัมาจาก
ระหว่างไตรมาสที ่4 ปี 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นผูจ้ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว 
(LPG) จงึท าใหม้กีารรบัรู้ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  ของบรษิทัย่อยดงักล่าวเขา้มาดว้ย  แต่อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบอตัราร้อยละต่อ
รายไดร้วม จะเหน็ค่าใชจ้่ายในการบรหิารมอีตัราลดงลงจากปีก่อน ทัง้นี้เป็นผลมาจากการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.16 จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงานทีอ่อกมาใหม่  
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จากหุน้กู ้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และหนี้สนิ
ตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ ส าหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ งวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ
และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 39.16 ลา้นบาท  99.68 ลา้นบาท 96.03 ลา้นบาท ตามล าดบั และ 61.47 หรอื คดิ
เป็นอตัราสว่นต่อรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 6.30 รอ้ยละ 7.32 รอ้ยละ 3.22 และ รอ้ยละ 3.89 ตามล าดบั  

ส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 154.53 จากปี 2559 โดยมสีาเหตุจากการออกตัว๋แลกเงนิ หุน้
กู้ และเงนิกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นการเขา้ซื้อกลุ่มบรษิทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั โรงไฟฟ้าชวีภาพและเพื่อการ
ปรบัปรุงโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทั 

ส าหรบัปี 2561 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.66 จากปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากอตัราดอกเบีย้ทีล่งลง 
ถงึแมว้่าหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัจะเพิม่สงูขึน้กว่าปีก่อน 

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.68 จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยมสีาเหตุมาจากการออกตัว๋แลกเงิน หุน้กู ้และเงนิกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพื่อใชใ้นโครงการระบบขนส่งน ้ามนั
ทางท่อของบรษิทัย่อย 

ความสามารถในการท าก าไร 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธขิองบรษิทัส าหรบัปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และ งวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2562 เท่ากบั 
(41.77) ลา้นบาท 45.98 ลา้นบาท 112.52 ลา้นบาท และ 74.17 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราส่วนต่อรายไดร้วมเท่ากบั
รอ้ยละ (6.71) รอ้ยละ 3.37 รอ้ยละ 3.77 และ รอ้ยละ 4.69 

ส าหรบัปี 2560 ก าไรสุทธปิรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 210.08 จากปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มธุรกจิ
ออกแบบ จ าหน่าย ตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มทีเ่พิม่สงูขึน้ การเขา้ซือ้กจิการของกลุ่มธุรกจิจ าหน่าย
และขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว การเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยข์องโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จ านวน 10 เมกะวตัต ์ใน
เดอืนมกราคม 2560 และการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ส าหรบัปี 2561 ก าไรสุทธิปรบัตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 144.73 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกจิออกแบบ 
จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม ก าไรขัน้ต้นของกลุ่มธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมเหลว และการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายบรหิารและค่าใชจ้่ายทางการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ส าหรบังวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 ก าไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.07 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

สินทรพัย ์
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 

3,420.70 ลา้นบาท 5,746.54 ลา้นบาท 6,763.94 ลา้นบาท และ 7,621.06 ตามล าดบั โดยประกอบไปดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562  มมีูลค่าเท่ากบั 697.71 ลา้น
บาท 1,283.65 ลา้นบาท 1,203.77 ลา้นบาท และ 1,191.45 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.40 รอ้ยละ 22.34 รอ้ยละ 
17.80 และ รอ้ยละ 15.63 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั ซึง่สนิทรพัยห์มุนเวยีนส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยประกอบด้วย 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น และสนิคา้คงเหลอืเป็นหลกั  
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• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดจ านวน 128.51 ลา้นบาท 429.86 ลา้นบาท 294.86 ลา้นบาท และ 74.36 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ส าหรบัปี  2560 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้ 301.35 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 381.04 ลา้นบาท การบวกกลบัค่าเสื่อมราคาจ านวน 113.89 ลา้นบาท 

และการลดลงของลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นจ านวน 393.11 ลา้นบาท 
- กระแสเงนิสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 1,336.56 ลา้นบาท จากการลงทุนในบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 
- กระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,256.87 ล้านบาท จากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ 

ในช่วงไตรมาส 4  

ส าหรบัปี 2561 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง 135.00 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 183.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 307.49 

ล้านบาท ( + ) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 204.33 ล้านบาท ( - )  การเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้
การคา้และเจา้หนี้อื่นจ านวน 100.67 ลา้นบาท ( + ) และการจ่ายภาษเีงนิได ้20.83 ลา้นบาท ( - ) 

- กระแสเงนิสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 556.56 ลา้นบาท จากการการจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าสนิทรพัยใ์นบรษิัทย่อย 
ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และซือ้สนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั  

- กระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 238.57 ลา้นบาท  จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และการออก
หุน้กูใ้นระหว่างปี 2561 

ณ 30 มถุินายน 2562 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง 220.50 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก 
- กระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงาน จ านวน 114.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงาน 194.95 

ล้านบาท ( + ) การเพิม่ขึน้ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน 235.55 ล้านบาท ( - )  การเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้
การคา้และเจา้หนี้อื่นจ านวน 164.12 ลา้นบาท ( + ) และการจ่ายภาษเีงนิได ้9.08 ลา้นบาท ( - ) 

- กระแสเงนิสดจ่ายจากการลงทุน จ านวน 890.26 ลา้นบาท จากการจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าสนิทรพัยใ์นบรษิทัย่อย ซือ้
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และซือ้สนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั  

- กระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 555.32 ลา้นบาท จากการกูย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และ
จากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และในระหว่างงวด 

• ลูกหน้ีการค้า และลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมลีูกหนี้การคา้และลูกหนี้
อื่นจ านวน 186.61 ล้านบาท 549.36 ล้านบาท 634.05 ล้านบาท และ 758.05 ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าใน
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัยอดขายของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

• สินค้าคงเหลือ 
สนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ประกอบไปดว้ย สนิคา้ส าเรจ็รูปประเภท แบตเตอรี ่UPS และ Rectifier ซึง่เป็น

อุปกรณ์ส าหรบังานโครงการของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน วตัถุดบิของโรงไฟฟ้าชวีมวล และ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมสีนิค้าคงเหลอืจ านวน 

43.98 ล้านบาท 120.77 ล้านบาท 180.61 ล้านบาท และ 247.48 ตามล าดบั โดยการเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลอืในปี 2560 และ 
2561 เกดิจากธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทีบ่รษิทัเขา้ซือ้กจิการในไตรมาส 4 ปี 2560ธุรกจิก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เพิม่ขึน้จากงานระหว่างท าในสว่นของงานโครงการ และวตัถุดบิของโรงไฟฟ้าชวีมวล 
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สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 มมีูลค่าเท่ากบั 2,722.99 
ลา้นบาท 4,462.89 ลา้นบาท 5,560.17 ลา้นบาท และ 6,429.61 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79.60 รอ้ยละ 77.66 รอ้ยละ 82.20 และ รอ้ย
ละ 84.37 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยส่วนใหญ่มาจากรายการสนิทรพัย์
ถาวร ทีม่าจากการเขา้ซือ้กจิการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว ค่าความนิยม 
และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย ์

• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
สทุธริวมจ านวน 2,268.09 ลา้นบาท 2,612.41 ลา้นบาท 3,421.65 ลา้นบาท และ 3,483.02 ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัย์
รวมเท่ากบัรอ้ยละ 66.30 รอ้ยละ 45.46 รอ้ยละ 50.54 และ รอ้ยละ 45.70 ตามล าดบั  

ณ สิน้ปี 2559 และ 2560 ที่ดนิ อาคารและ อุปกรณ์ เพิม่ขึน้จากปีก่อน เป็นผลจากการเขา้ซื้อกจิการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน การปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และการเขา้ซือ้กจิการจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
เหลว 

ณ สิ้นปี 2561 และ ณ 30 มิถุนายน 2562 ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลจากการสร้างโรงไฟฟ้า
ชวีภาพจ านวน 2 แห่ง รวม 5.6 เมกะวตัต ์ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ีและการซือ้ทีด่นิ และงานระหว่างก่อสรา้งของโครงการท่อน ้ามนัทาง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนสุทธริวม
จ านวน 271.49 ลา้นบาท 281.50 ลา้นบาท 271.83 ลา้นบาท และ 266.04 ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วมเท่ากบั รอ้ย
ละ 7.94 รอ้ยละ 4.90 รอ้ยละ 4.02 และ รอ้ยละ 3.49 ตามล าดบั เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของสทิธบิตัรทีก่ลุ่มบรษิทัเขา้ซือ้กจิการ
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ส่วนในปี 2561 และ ณ 30 มถุินายน 2562 ทีม่ยีอดลดลงเนื่องมาจาก
การตดัจ าหน่ายสทิธบิตัรดงักล่าวขา้งตน้ 

• ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ ณ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคี่าความนิยม จ านวน 1,331.82 ลา้น
บาท 1,342.99 ลา้นบาท และ 1,342.99 ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วมเท่ากบั รอ้ยละ 23.18 รอ้ยละ 19.86 และ รอ้ย
ละ 17.62 ซึง่เป็นผลจากการเขา้ลงทุนในกลุ่มบรษิทับิก๊แก๊ส  ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 และยอดทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2561 เป็นผลมาจาก
การทีบ่รษิทับิก๊แก๊สไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั ในไตรมาสที ่1 ปี 2561  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

• หน้ีสิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ ณ 30 มถุินายน 2562  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมจ านวน 2,042.82 
ลา้นบาท 2,131.97 ลา้นบาท 2,805.15 ลา้นบาท และ 3,738.28 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 59.72 รอ้ยละ 37.10 รอ้ยละ 41.47 และ 
รอ้ยละ 49.05 ซึง่ประกอบไปดว้ย เงนิกูย้มืระยะสัน้ เจา้หนี้การคา้ หุน้กู ้และเงนิกู้ยมืระยะยาว โดยหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เป็นผลมาจาก
การเขา้ลงทุนและขยายธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกจิจ าหน่ายและขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว 
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• ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 2561 และ 30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1,377.88 
ล้านบาท 3,614.57 ล้านบาท 3,958.79 ล้านบาท และ 3,882.78 ล้านบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 40.28 ร้อยละ 
62.90 รอ้ยละ 58.53 และ รอ้ยลละ 50.95 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 2,236.69 ลา้น
บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ก าไรสุทธภิายในปี การใช้สทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP และการใชส้ทิธิ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จาก 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 344.22 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมจากผลการด าเนินงาน ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยโดยไม่สญูเสยีการควบคุม 
(การขายหุน้ในบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั) และ การใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ PSTC-ESOP และการใชส้ทิธใิบส าคญั
แสดงสทิธ ิPSTC-W1 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสี่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจาก 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 76.01 ลา้นบาท 
เป็นผลมาจากการการเพิม่ขึน้ของผลการด าเนินงานในระหว่างงวด และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561   

4.2.3 ปัจจยัความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯ  

• ความเสีย่งจากรายไดใ้นแต่ละไตรมาสไม่สม ่าเสมอ 

เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม โดยมลีูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรฐับาลและเอกชน ซึง่ด าเนินกจิการดา้นการสื่อสารโทรคมนาคม 
ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีรายไดห้ากอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมกีารชะลอตวัลง ซึง่อาจจะเกดิ
จากปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายการลงทุนในระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานรฐับาล หรอืการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการใหส้มัปทานในระบบสื่อสารต่างๆ เป็นต้น รวมถงึลูกคา้กลุ่มดงักล่าวจะมรีอบปีงบประมาณเริม่ ต้นใน
เดอืนตุลาคมของทุกปี โดยจะใชร้ะยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 - 6 เดอืนจงึจะสง่มอบงานและรบัรูร้ายได ้ซึง่สง่ผลให้
รายไดข้องบรษิทัในแต่ละไตรมาสในงวดปีมคีวามผนัผวน 
ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทจึงได้ท าการขยายฐานลูกค้าไปในธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม แล ะอาคาร
ส านักงาน เป็นต้น อกีทัง้ยงัมกีารขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิธุรกจิพลงังานประเภทอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะ
เตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต สรา้งโอกาสในการเพิม่รายไดแ้ละการกระจายความเสีย่งของรายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิ
ในปัจจุบนั เพิม่สภาพคล่องใหบ้รษิทัจากกระแสเงนิสดทีส่ม ่าเสมอของธุรกจิ 

• ความเสีย่งในการบรหิารจดัการโครงการและประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า 

การบริหารจดัการโรงไฟฟ้าจะต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หาก
บรษิทัไม่สามารถจดัใหม้บีุคลากรเพื่อปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างเพยีงพอ อาจจะส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถบรหิารจดัการ
โรงไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกด็ ีในการเตรยีมการเพื่อเริม่ด าเนินการโรงไฟฟ้า บรษิทัจะคดัสรรบุคลากรที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมในจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดอบรมพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้ 
ความสามารถ ท างานทดแทนกนัได ้

• ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

เนื่องจากปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชวีภาพ และชวีมวลขึน้อยู่กบัปรมิาณวตัถุดบิซึง่ใช้
ผลติไฟฟ้า ซึง่หากมปีรมิาณวตัถุดบิไม่เพยีงพอและต่อเนื่องกอ็าจสง่ผลใหบ้รษิทัไมส่ามารถผลติไฟฟ้าไดเ้ตม็ก าลงัการ
ผลติ ส่งผลใหบ้รษิทัไม่ไดร้บัรายไดแ้ละอตัราผลตอบแทนตามทีค่าดหมายไว ้อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาความ
เพยีงพอของปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ชส้ าหรบัโรงไฟฟ้า โดยไดเ้ขา้ไปส ารวจปริมาณเชือ้เพลงิในรศัมทีีส่ามารถขนสง่ไดร้อบ
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โรงไฟฟ้าว่ามปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้าหรอืไม่ พรอ้มกบัไดม้กีารท าสญัญาการซือ้วตัถุดบิเป็น
รายปี ซึง่ท าใหส้ามารถลดผลกระทบจากความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 

• ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดวนัเริม่ต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ทีก่ าหนดไวใ้น

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

ก่อนการเริม่ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า บรษิทัจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ใบอนุญาตก่อสรา้ง ใบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) และตอ้งจดัท าประชาคมก่อนการขอใบอนุญาตก่อสรา้ง เป็นตน้ และผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้าแบบเบด็เสรจ็ (EPC Contractor) ต้องด าเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่
สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงาน มีโอกาสท าให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และส่ง ผลให้ผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามทีค่าด และรบัรูร้ายไดจ้ากโครงการขา้งตน้ล่าชา้ออกไป ดงันัน้ บรษิทัจงึศกึษาขัน้ตอนการ
ยื่นขอใบอนุญาต พร้อมกับเอกสารและข้อมูลที่ต้องน าส่ง รวมทัง้บริษัทได้คัดเลือกผู้ร ับเหมาที่มีชื่อเสียง มี
ประสบการณ์และความช านาญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พร้อมกบัวางแผนตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการด าเนินงานจะเป็นไปตามเวลาทีก่ าหนดตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อย่างไรกด็ ี
บรษิทัสามารถยื่นขอเลื่อนก าหนดวนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคได ้โดยจะตอ้งท าการชีแ้จงเหตุผล
และรายงานความกา้วหน้าของโครงการใหแ้ก่การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคทราบ โดยไม่ถอืว่าเป็นการผดิสญัญาตามทีร่ะบุใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

• ความเสีย่งในการทีอ่ตัราผลตอบแทนมคีวามไม่แน่นอนจากสภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีม

เหลว (LPG) 

แผนการรบัมอื ในปี  2562 บรษิทัฯมกีลยุทธแ์ละทมีงานการขายและการตลาดทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพื่อรกัษาฐาน
ลกูคา้ในกลุ่มยานยนต ์สถานีบรกิารก๊าซ LPG และเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายผลติภณัฑก์๊าซปิโตรเลยีมเหลวใหก้บักลุ่ม
บรรจุลงถังภาคครวัเรือน และขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น อีกทัง้ บ ริษัทฯ มีการเพิ่ม
ผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ และเพิม่
อตัราการท าก าไรให้แก่บรษิัท โดยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นพลงังานที่สะอาดและให้ค่าความร้อนสูงกว่า มี
ตน้ทุนทีต่ ่ากว่า ดงันัน้ คาดว่าจะเป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีต่อ้งการเป็นจ านวนมากจากลกูคา้ 

• ความเสีย่งจากการพึง่พงิลูกคา้รายใหญ่ของธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัการใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมพลงังาน โดยเฉพาะ

ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกนักบัก๊าซธรรมชาต ิ

เนื่องจากลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มธุรกจินี้ คอื บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซึง่โครงการต่างๆ จะออกมาใน
รปูแบบการประมลู อย่างไรกต็าม ในแต่ละครัง้ตอ้งจดัใหม้ดีาเนินการประมูลงานตามขอ้ก าหนด และเมื่อบรษิทัไดง้าน
กจ็ะดาเนินการตามขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครดั ส่งมอบงานตามขอ้ก าหนดอย่างมคีุณภาพ เพื่อทีจ่ะไดร้บัคดัเลอืกจาก 
ปตท. เพื่อใหไ้ดร้บัการว่าจา้งงานจาก ปตท. อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั ซึง่หาก ปตท. ไม่คดัเลอืกบรษิทัใหเ้ป็นผูร้บั
งานจะสง่ผลทาใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลงอย่างมาก อย่างไรกต็ามบรษิทั ตระหนกัถงึความเสีย่งนี้จงึไดข้ยายฐานลูกคา้ 
ไปในกลุ่มวศิวกรรมพลงังาน รายใหม่ๆ ซึง่บรษิทั มทีมีงานทีม่คีวามพรอ้ม โดยบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเสนอโครงการงานที่
เป็นงานของบรษิทัเอกชนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น โรงไฟฟ้า งานระบบจ่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว งานวางท่อน้ามนั 
และบรษิทัฯ ยงัใหบ้รษิทัในรปูแบบ Total service Solution อกีดว้ย  

• ความเสีย่งจากแนวโน้มอุตสาหกรรมของการใช ้NGV ในภาคการขนสง่ทางบกทีป่รบัลดลงอย่างต่อเนื่อง 

บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากแนวโน้มอุตสาหกรรมเนื่องมาจากผูใ้ชร้ถบางส่วนเปลีย่นกลบัไปใชน้ ้ามนัเป็นเชือ้เพลงิ
ในช่วงทีร่าคาขายปลกีน ้ามนัในประเทศอยู่ในระดบัทีไ่ม่สงูมาก ประกอบกบัผลจากการทยอยปรบัราคาขายปลกี NGV 
ขึน้ ตามนโยบายปรบัโครงสรา้งราคาเชือ้เพลงิใหส้ะทอ้นต้นทุนของรัฐบาล อกีทัง้จ านวนสถานีบรกิาร NGV ทีย่งัมไีม่
มากนัก อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเจรจา และท าสญัญากบับรษิทัขนส่งขนาดใหญ่ เพื่อใหม้าใชบ้รกิารทีส่ถานี
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บรกิารก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต์ (NGV) ทัง้ 2 แห่ง และสถานีบรกิารทัง้ 2 แห่งยงัใช ้แบรนด์ ปตท. เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจใหลู้กคา้ อกีทัง้ สถานีบรกิารทัง้ 2 แห่งเป็นสถานีบรกิารประเภทแนวท่อ (Conventional Station) จงึไม่มี
ขอ้จ ากดัในเรื่องปรมิาณการขายก๊าซ รวมถงึดว้ยพืน้ทีส่ถานีทีม่ขีนาดใหญ่มาก ท าสามารถรองรบักลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่าง
ไม่จ ากดั อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ มแีผนที่จะมองหาร้านค้าปลกีหรอืสิง่อ านวยความสะดวกภายในสถานีบรกิารเพื่อ
ดงึดดูใหก้ลุ่มลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง 

4.3 รายช่ือคณะกรรมการและรายช่ือผูถ้ือหุ้น 10 รายแรก  

4.3.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั 
รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1 นายภาณุ ศตีสิาร ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 
2 นายพระนาย กงัวาลรตัน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3 นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
4 นายอณัณพ พุ่มกุมาร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
5 นายกมัพล ตตยิกว ี กรรมการ 
6 นายเศรษฐวุฒ ิ บุญสนิท กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายพฒันา

ธุรกจิ  
7 นายสวุทิย ์ สงิหจนัทร ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 นายพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
9 นายวรพงศ ์ จ าจด กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทีม่า : หนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

4.3.2 รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัที่ 4 มถุินายน 2562 (วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นล่าสุด) บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน 755,010,857.10 บาท และมทีุนที่
ออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 687,865,378.00บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,878,553,780หุน้ ทีมู่ลค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท โดยมรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 10 รายแรก ดงันี้ 

 

 ช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(รอ้ยละ) 

 
1. 
2. 

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และคู่สมรส 
- นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และ 
- นางวลัลภา ไตรโสรสั (คู่สมรส) 

 
586,600,000 
569,240,000 

 
8.53 
8.28 

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH* 400,000,000 5.82 
4. นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 450,346,000 6.55 
5. นายภาณุ ศตีสิาร 271,500,000 3.95 
6. นายพรเทพ บรูณกุลไพโรจน์ 204,869,300 2.98 
7. นายจกัรกฤช จารุจนิดา 204,350,000 2.97 
8. นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิ 200,000,000 2.91 
9. นายสมศกัดิ ์สรุฤทธิเ์ชวง 195,958,052 2.85 
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 ช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(รอ้ยละ) 

10. นายสมภพ ตงิธนาธกิุล 168,000,000 2.44 
11. นางสกุญัญา วนชิจกัรว์งศ ์ 143,622,000 2.09 
12. นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 101,823,700 1.48 
13. นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 101,500,000 1.48 

 ผูถ้อืหุน้อื่น 3,280,744,728 47.70 
รวม 6,878,553,780 100.00 

หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นกองทุนสว่นบุคคลโดย นางวลัลภา ไตรโสรสั 

4.4 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั (ถ้ามี) 

- ไม่ม ี- 

5 หน้ีสินของบริษทัฯ  

หนี้สนิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

5.1 ตราสารหน้ี  

5.1.1 ตราสารหน้ีท่ีออกจ าหน่ายแล้ว 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯไดม้กีารออกและเสนอขายหุน้กู ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

หุ้นกู้ครัง้ท่ี 
มูลค่าท่ีออก 
(ล้านบาท) 

มูลค่าท่ียงั 
ไม่ได้ไถ่ถอน  
(ล้านบาท) 

วนัครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบี้ย 
(รอ้ยละต่อปี) 

2/25611 398.80 398.80 มกราคม 2563 5.40 

1/25622 350.00 350.00 พฤศจกิายน 2562 5.00 

รวม 748.80 748.80   

1 หุน้กูม้ผีูค้ ้าประกนัโดย บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั และมธีนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) เป็นนาย  ทะเบยีน 
และ บรษิทัเงนิทุนศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

2 หุน้กูไ้ม่มปีระกนั มธีนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบยีน และ บรษิทัเงนิทุนศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) เป็น
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

5.1.2 ตราสารหน้ีท่ียงัมิได้ออกจ าหน่าย 

บรษิ้ทฯ มวีงเงนิหุน้กูท้ีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวนไม่เกนิ 751.20 ลา้นบาท หรอืในสกุลเงนิอื่นในอตัราเทยีบเท่า )ตามที่
ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2559) 

5.2 เงินกู้ท่ีมีก าหนดระยะเวลา 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้จากสถาบันการเงินที่มีก าหนดระยะเ วลา จ านวนรวมทัง้สิ้น 647.66 ล้านบาท โดยมี
หลกัประกนัคอืการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย การจ าน าเครื่องจกัร แผงโซ่ล่ารแ์ละอุปกรณ์
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ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯและบรษิทัย่อย การจ าน าสทิธกิารรบัเงนิฝากธนาคารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย การจ าน าสทิธิการ
รบัเงนิฝากธนาคารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย การโอนสทิธกิารรบัเงนิจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และการไฟฟ้านครหลวง 
และการค ้าประกนัโดยบรษิทัฯ 

5.3 หน้ีสินประเภทอ่ืน 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง
กนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าทางการเงนิ และ หนี้สนิทีเ่กดิจากสทิธทิีอ่อกใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัย่อยในการขายหุน้ใหบ้รษิทัฯ จ านวนรวมทัง้สิน้ 1,692.64 ลา้นบาท 

5.4 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวน 277.44 ล้านบาท และภาระผูกพนัเกี่ยวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 3,106.73 ลา้นบาท และ 144.50 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

6 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในกรณีท่ีมีไม่เพียงพอให้ระบุ

แหล่งท่ีมาของเงินทุนเพื่อการน้ีด้วย 

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า เนื่องจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อการช าระ
ค่าตอบแทนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS แทนการช าระเงนิสด บรษิทัฯ จงึไม่มภีาระในจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อ
ช าระค่าตอบแทนดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิทัฯ พจิารณาว่ามแีหล่งเงนิทุนเพยีงพอในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ซึง่
แหล่งเงนิทุนมาจากกระแสเงนิสดภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืการจดัหาแหล่งเงนิทุนต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เช่น การจดัหาเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ หรอืการออกและเสนอขายหุน้กู ้เป็นตน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็
ว่า บรษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิ ของบรษิทัฯ 

7.       คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
7.1  คดีความของบริษทั 

- ไม่ม ี- 

7.2     คดีความของบริษทัย่อย 

- ไมม่ ี- 
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8 ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหว่างบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุ

ลกัษณะของรายการและผลประโยชน์ 

 
รายการระหว่างกนักบับุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ส าหรบัปี  2561 และส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2562 มดีงันี้ 

 

บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอม
มวินิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“เอม็.ว.ีท.ี”) 
ซึง่มนีายภาณุ ศตีสิาร 
เป็นกรรมการ และผูถ้อื
หุน้ใหญ่ 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร
ใหแ้ก่เอม็.ว.ีท.ี 

- บรษิทัขายสนิคา้ 

- ใหบ้รกิาร 

 
 ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 

116,319 
 

1,975 
 
 

130,336 
126,575 
183,906 

 
 

500,197 
 

13,470 
 
 

73,005 
549,650 
177,101 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้ประเภทระบบส ารองไฟฟ้าและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่เอม็.ว.ีท.ี โดยมรีาคาเป็นไปตาม
ราคาและเงือ่นไขทางการคา้มาตรฐานของบรษิทั (Price List) ตามทีจ่ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายอื่นๆทัว่ไป 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ใน ปี 2562 มกีารจ าหน่ายสนิคา้กบับมจ.เอ็ม.ว.ีทฯี ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าว
เป็นการซื้อสินค้าส าหรับการด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับ
ผูร้บับรกิารรายอื่นๆ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นเช่นเดยีวกบัฝ่ายบรหิารว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการขายสนิคา้ส าหรบัการด าเนินงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบั
ผูร้บับรกิารรายอื่นๆ 

73,005 445,554 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
บรษิทัว่าจา้งเอม็.ว.ีท ีในการ
ใหบ้รกิารส่วนกลางต่างๆ ไดแ้ก่ 
ค่าช่ารถโฟลคล์ฟิท ์ค่ารบั-ส่ง
เอกสารและสนิคา้ และค่าบรกิาร
ขนส่งสนิคา้ ตามสญัญาการคดิ
อตัราค่าบรกิาร-ค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 

- บรษิทัจ่ายค่าบรกิาร 

บรษิทัเช่าอาคารเอม็.ว.ีท ีและ
ค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภครวมถงึค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภค ตามสญัญาเช่า 
-บรษิทัจ่ายค่าเช่าอาคาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 

   ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
 
 
 

741,864 
 
 
 
 
 

216,000 
 

281,923 
1.005.850 
1.135.142 

 
 
 
 
 
 

327,494 
 
 
 
 
 

108,000 
 

152,631 
454,612 
458,649 

บรษิัทว่าจ้างเอ็ม.ว.ีท.ีในการให้บรกิารส่วนกลางต่างๆ สญัญาการคดิอตัราค่าบรกิาร -ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
กบัเอ็ม.ว.ีท ีเพื่อใชใ้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าเช่ารถโฟลค์ลฟิท์ ค่ารบั-ส่งเอกสารและสนิคา้ และค่าบรกิาร
ขนส่งสนิคา้ โดยมกีารระบุอตัราค่าบรกิารไวใ้นสญัญา โดยสญัญามอีายุ 1 ปี 
 
บรษิทัเช่าอาคารเอม็.ว.ีท ีและค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภครวมถงึค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภค เพือ่
ใชใ้นการด าเนินการ โดยมกีารระบุอตัราค่าเช่าไวใ้นสญัญา โดยสญัญามอีายุ 3  ปี 
 
 
 
 
 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการให้บรกิารส าหรบัการด าเนินงานปกตขิอง
บรษิทั      โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นเช่นเดยีวกับฝ่ายบรหิารว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นการใหบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาเงือ่นไขทางการคา้เทยีบเท่ากบัผู้
ใหบ้รกิารรายอื่นๆ 
 

152,631 148,594 
  

นายภาณุ ศตีสิาร 
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  
 

นายภาณุเป็นเจา้หนี้เงนิทดรองจ่าย
บรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 

- ช าระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

66,630 
66,630 

นายภาณุไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2561 
ไมม่รีายการเคลือ่นไหว 
ปี 2562 
ค่าใชจ้่ายส านกังาน 66,630 บาท 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 

- - 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
  ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ

บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 

นายพระนาย กงัวาลรตัน์ 
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  
 

นายพระนายเป็นเจา้หนี้เงนิทดรอง
จ่ายบรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 

- ช าระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 
 

81,690 
 

81,690 
 

 
 
- 
 

61,682 
 

61,682 

นายพระนายไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 34,373 บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 47,317  บาท 
ปี 2562 
ค่ารบัรอง 33,337 บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 28,345 บาท 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 

- - 
  

นายอณัณพ พุ่มกุมาร 
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  
 
 

นายอณัณพเป็นเจา้หนี้เงนิทดรอง
จ่ายบรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 

- ช าระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 

79,519 
79,519 

 
 
- 

179,464 
179,464 

นายอณัณพไดท้ าการทดรองจ่ายใหแ้ก่บรษิทัส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 38,704 บาท, ค่าใชจ้่ายส านกังาน 5,815 บาท และ ค่าการกุศล 35,000 บาท 
ปี 2562 
ค่ารบัรอง 177,994 บาท ค่าใชจ้่ายส านกังาน 1,470 บาท 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั      ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
 

- - 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
นายเศรษฐวุฒ ิบุญสนิท 
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  
 

นายเศรษฐวุฒเิป็นเจา้หนี้เงนิทด
รองจ่ายบรษิทั 

- ยอดยกมาตน้งวด 

- เงนิทดรองจ่ายระหว่างงวด 

- ช าระคนืระหว่างงวด 

- ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 

97,270 
97,270 

 
 
- 

83,551 
83,551 

นายเศรษฐวุฒิได้ท าการทดรองจ่ายให้แก่บริษัทส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้แก่บริษัทโดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2561 
ค่ารบัรอง 74,279  บาท และ ค่าใชจ้่ายส านกังาน 22,991 บาท 
ปี 2562 
ค่ารบัรอง 45,055  บาท, ค่าใชจ้่ายส านกังาน 8,496 บาท และ ค่าการกุศล 30,000 บาท  
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ
บรษิทั      ซึง่มคีวามจ าเป็นในการใชจ้่าย และบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิทดรองจ่ายในระยะเวลาอนัสัน้  
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 

- - 
  

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 
และนางวลัลภา ไตร
โสรสั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทัฯ  

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนาง
วลัลภา ไตรโสรสัเป็นเจา้หนี้เงนิ
กูย้มืใหแ้ก่บรษิทั 
  -ยอดยกมาตน้งวด 
  -เงนิกูย้มืระหว่างงวด 
  -ช าระคนืระหว่างงวด 
  -ยอดคงเหลอืปลายงวด 
 
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื 
-ยอดยกมาตน้งวด 
-ดอกเบีย้จ่ายระหว่างงวด 
-ช าระคนืระหว่างงวด 
-ยอดคงเหลอืปลายงวด 

 
 
 

100,000,000 
- 
- 

 
 
 

100,000,000 
- 

75,000,000 

นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั และนางวลัลภา ไตรโสรสัเป็นเจา้หนี้เงนิกูย้มืใหแ้ก่บรษิทัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
ปี 2561 
เงนิกูย้มืเป็นจ านวน 100,000,000 และ ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน  4,986,300  บาท 
ปี 2562 
เงนิกู้ยมืเป็นจ านวน 100,000,000 ช าระคนืแลว้เดอืน 3/62 เป็นเงนิ 75,000,000 บาท คงเหลอื 25,000,000 
บาท และ ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน  1,558,219  บาท 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็น การให้บรษิัทฯ กู้ยมืเงนิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ ในดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ  ซึ่งสามารถน ามาใชเ้ป็นเงนิทุนทุนหมุนเวยีนในการบรหิารงานของ
บรษิทัฯ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการดงักล่าวแลว้ มคีวามเหน็เช่นเดยีวกบัความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 

100,000,000 25,000,000 

 
27,397 

4,986,300 
5,013,697 

 
- 

1,558,219 
1,547,945 

- 10,274 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
บรษิทั ทซีซี ีลกัซช์รูโีฮ
เทลส ์แอนด ์รสีอรท์ 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 
และนางวลัลภา ไตร
โสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั  
 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบ
ปัม๊ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 
 

220,000 
- 

220,000 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

บรษิัทท าการจ าหน่ายและให้บรกิารระบบปัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ให้แก่ บรษิัท ทซีีซี ลกัซ์ชูรโีฮเทลส์ 
แอนด ์รสีอรท์ จ ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นการท ารายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและ
เงื่อนไขทางการค้าเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นยอดค ้าประกนัผลงานมอีายุ 3 ปี ครบ
ก าหนดในเดอืน กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่ปัจจุบนัไดร้บัคนืเงนิประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การค้าปกติ  โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ซึ่งปัจจุบนัได้รบัคนืเงนิประกนั
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
  

บรษิทั คอนเซพ แลนด ์
9 จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 
และนางวลัลภา ไตร
โสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั 

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบ
ปัม๊ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
 

ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 
 

523,240 
- 

- 

 
 
- 
 

523,240 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ใหแ้ก่ บรษิทั คอนเซพ แลนด ์9 จ ากดั 
โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทางการคา้ปกต ิโดยมรีาคาและเงือ่นไข
ทางการค้าเช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงคา้งเป็นการค ้าประกนัผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดใน
เดอืน กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ยงัอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการคนืเงนิประกนัดงักล่าว 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิ โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป ยอดลกูหนี้คงคา้งเป็นการค ้าประกนั
ผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดอืน กุมภาพนัธ์ 2560 ซึ่ง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ยงัอยู่ในระหว่าง
ขัน้ตอนการคนืเงนิประกนัดงักล่าว 

523,240 523,240 
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บุคคล/นิตบิุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ / ลกัษณะ

ธุรกจิ 

ลกัษณะและรายละเอยีดของ
รายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ส าหรบัปี 
31 ธ.ค. 61 

ส าหรบังวด 6 
เดอืน 

30 ม.ิย. 62 
กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิ
เรยีกรอ้งอมิพเีรยีลเวลธ ์
ซึง่เป็นกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทกองทุนปิด 
ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 
และนางวลัลภา ไตร
โสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั  

บรษิทัจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบ
ปัม๊ความรอ้น 
   - บรษิทัใหบ้รกิาร 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
 
- 
 

169,427 
- 

169,427 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายและใหบ้รกิารระบบปัม๊ความรอ้น (Heat Pump) ใหแ้ก่ กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
สทิธเิรยีกรอ้งอมิพเีรยีลเวลธ ์โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนั
ผลงานมอีายุ 3 ปี ครบก าหนดในเดอืน กุมภาพนัธ ์2560  ซึง่ปัจจุบนัไดร้บัคนืเงนิประกนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การค้าปกติ  โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ซึ่งปัจจุบนัได้รบัคนืเงนิประกนั
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  

กองทุนรวมรเีจนท์
โกลดพ์รอ็พเพอรต์ี้ฟันด ์
ซึง่เป็นกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย ์
ประเภทกองทุนปิด 
ภายใตก้ารควบคุมของ
นายโสมพฒัน์ ไตรโสรสั 
และนางวลัลภา ไตร
โสรสัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั  

บรษิทัจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี
   - บรษิทัขายสนิคา้ 
    
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 
ลดลงระหว่างงวด 
 

ยอดคงคา้งปลายงวด 

 
- 
 

867,503 
732,592 

1,305,095 

 
- 
 

295,000 
- 
- 

บรษิทัท าการจ าหน่ายหลอดไฟแอลอดี ี(LED) ใหแ้ก่ กองทุนรวมรเีจนท์โกลด์พรอ็พเพอรต์ี้ฟันด์ โดยมรีาคา
และเงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป 
ความเหน็ของฝ่ายบรหิาร 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทีส่มควร และเป็นการท ารายการทางการ
ค้าปกติ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกบัลูกค้าทัว่ไป ยอดลูกหนี้คงค้างเป็นการค ้าประกนั
ผลงานมอีายุ 5 ปี ครบก าหนดในปี 2563 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการดงักล่าวแล้ว มคีวามเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการทาง
การคา้ปกต ิ โดยมรีาคาและเงือ่นไขทางการคา้เช่นเดยีวกบัลกูคา้ทัว่ไป 

295,000 295,000 
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9 สรปุสาระของสญัญาท่ีส าคญัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

• สญัญาจ้างปฏิบติัการและบ ารงุรกัษาสถานีบริการธรรมชาติ พืน้ท่ี กทม. และปริมณฑล 1 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มกีารท าสญัญาจา้งปฎบิตักิารและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิาร
ธรรมชาต ิพืน้ที ่กทม. และปรมิณฑล 1 กบั บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยม ีรายละเอยีดดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี : 02 มนีาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนับถัดจากวนัที่ ปตท. แจ้งให้เขา้ด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือ

วงเงนิอย่างใดอย่างหนึ่งถงึก าหนดก่อนใหถ้อืว่าสญัญาสิน้สดุ) 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงนิ 330,000,000 บาท 

• สญัญาจ้างปฎิบติัการและบ ารงุรกัษาสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ พืน้ท่ีภมิูภาค 1 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มกีารท าสญัญาจา้งปฏบิตักิารและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิาร
ก๊าซธรรมชาต ิพืน้ที ่ภูมภิาค1 กบั บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยม ีรายละเอยีดดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี : 02 มนีาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 3 ปีนับถัดจากวนัที่ ปตท. แจ้งให้เขา้ด าเนินการ (หากระยะเวลา หรือ

วงเงนิอย่างใดอย่างหนึ่งถงึก าหนดก่อนใหถ้อืว่าสญัญาสิน้สดุ) 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงนิ 290,000,000 บาท 

• สญัญาซ้ือขายแอลเอน็จี 

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสญัญาซื้อ แอลเอ็นจี กบั บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี : 6 มนีาคม 2561 
ระยะเวลาซ้ือขาย : ก าหนดระยะเวลา 10 ปี เริม่ซื้อขาย 1 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อมี

สทิธทิีจ่ะขอต่ออายุสญัญาไดอ้กี 5 ปี 
หลกัประกนั : เริม่ต้น 14,000,000 บาท และกรณีค่าแอลเอน็จ ีเดอืนใดมมีูลค่าสงูกว่ากึง่หนึ่ง

ของมลูค่าหลกัประกนัการช าระเงนิ ผูซ้ือ้ตอ้งวางหลกัประกนัไม่ต ่ากว่า 2 เท่า 

• สญัญาซ้ือขายแอลพีจี 

 บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีการท าสญัญาซื้อ แอลพีจี กับ บริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี : 20 มนีาคม 2561 
ระยะเวลาซ้ือขาย : 1 กุมภาพนัธ ์2561 – 31 มกราคม 2564 
หลกัประกนั : 75,000,000 บาท และกรณีค่าแอลพจี ีเดอืนใดมมีูลค่าสูงกว่าหลกัประกนัการ

ซือ้ขาย จะตอ้งท าการวางหลกัประกนัเพิม่เพื่อใหค้รอบคลุมต่อประมาณการซือ้ 
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• สญัญาซ้ือขายแอลพีจี 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มกีารท าสญัญาซือ้ แอลพจี ีกบั บรษิทั พทีที ี   โกลบอลเคมี
คอล จ ากดั (มหาชน) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั พทีที ีโกลบอลเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) 
ลงวนัท่ี : 30 เมษายน 2562 
ระยะเวลาซ้ือขาย : เป็นรายเดอืน 
หลกัประกนั : 36,000,000 บาท และกรณีค่าแอลพจี ีเดอืนใดมมีูลค่าสูงกว่าหลกัประกนัการ

ซือ้ขาย จะตอ้งท าการวางหลกัประกนัเพิม่เพื่อใหค้รอบคลุมต่อประมาณการซือ้ 
• สญัญาจ้างปฎิบติัการและบ ารงุรกัษาสถานีบริการธรรมชาติ พืน้ท่ี กทม. และปริมณฑล 1 

 บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มกีารท าสญัญาจา้งปฎบิตักิารและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิาร
ธรรมชาต ิพืน้ที ่กทม. และปรมิณฑล 1 กบั บรษิทั โพล ีเทคโนโลย ีจ ากดั โดยม ีรายละเอยีดดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั โพลเีทคโนโลย ีจ ากดั 
ลงวนัท่ี : 22  มนีาคม  2562 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2563 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงนิ 95,000,000 บาท 

• สญัญาจ้างปฎิบติัการและบ ารงุรกัษาสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ พืน้ท่ีภมิูภาค 1 

บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั มกีารท าสญัญาจา้งปฎบิตักิารและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิาร
ธรรมชาต ิพืน้ที ่กทม. และปรมิณฑล 1 กบั บรษิทั โพล ีเทคโนโลย ีจ ากดั โดยม ีรายละเอยีดดงันี้ 

คู่สญัญา : บรษิทั โพลเีทคโนโลย ีจ ากดั 
ลงวนัท่ี : 22  มนีาคม  2562 
ระยะเวลาด าเนินงาน : ภายใน 2 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2563 
ค่าด าเนินการ : ภายในวงเงนิ 85,000,000 บาท 

 
• สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งโครงการขยายระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึง

ด าเนินการโดย บริษทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิรค์ จ ากดั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 สญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการ (Phase I EPC Contractors) 

คู่สญัญา          : บรษิทั เทคนิปเอน็จเินียริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลงวนัท่ี         : 1 ตุลาคม 2561 
ระยะเวลาด าเนินการ      : ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2562 
ค่าด าเนินการ        : 2,150,000.00 บาท (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่7%) 

 สญัญาว่าจา้งทีป่รกึษาบรหิารโครงการ (Phase II Project Management) 

คู่สญัญา          : บรษิทั เทคนิปเอน็จเินียริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลงวนัท่ี         : 1 กุมภาพนัธ ์2562 
ระยะเวลาด าเนินการ      : ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2564 
ค่าด าเนินการ        : 109,850,000.00 บาท (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่7%) 
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 สญัญาส าหรบัโครงการแบบงานวศิวกรรม-จดัหา-ก่อสรา้ง 

คู่สญัญา          : บรษิทั ไชน่า ปิโตรเลยีม ไปป์ไลน์ บโูร (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลงวนัท่ี         : 27 กุมภาพนัธ ์2562 
ระยะเวลาด าเนินการ      : 26 เดอืน 
ค่าด าเนินการ        : 3,274,697,000 บาท และ 32,000,000 เหรยีญสหรฐั  
          (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่7%) 

 สญัญาส าหรบัจดัหาอุปกรณ์ 

คู่สญัญา          : บรษิทั ไชน่า ปิโตรเลยีม ไปป์ไลน์ เอนจเินียริง่ จ ากดั 
ลงวนัท่ี         : 27 กุมภาพนัธ ์2562 
ระยะเวลาด าเนินการ      : โครงการเสรจ็พรอ้มด าเนินการ 
ค่าด าเนินการ        : 138,000,000 เหรยีญสหรฐั (อตัราดงักล่าวไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่7%) 
 
10 แบบหนังสือมอบฉันทะพรอ้มช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายการ เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่7 ของหนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 

 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบบันี้ ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

                                 (นายภาณุ ศตีสิาร)       (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 

                                      กรรมการผูม้อี านาจลงนาม     กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

 

 

 


