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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  

สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 

2562 มมีตอินุมตัเิหน็ควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 เพื่อพจิารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ใหแ้ก่ บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”)  ในราคาหุน้ละ 0.865 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 

4,263,000,000 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ บรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั  (“BIGGAS”)  

โดย BGTH ตกลงทีจ่ะโอนหุน้สามญัของ BIGGAS ในจ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีช่ าระ

แล้วของ BIGGAS รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 4,263,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 

Business Transfer หรอื EBT) (“กระบวนการท า EBT”) โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS 

เพิม่เตมิในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ  

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นัน้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ที่ราคาหุ้นละ 0.86 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10  จากราคา

ตลาด ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ที่

ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้อง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2562 ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มดีงัต่อไปนี้ 

1.  รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ และการ
ก าหนดราคาตลาด 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย 

บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อช าระมูลค่า

การลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ใหแ้ก่ BGTH โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเท่ากบั 0.865 บาท

ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ 

BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS 

รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 4,263,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดงักล่าวถือเป็นการขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มี

สว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามทีก่ าหนดประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558  

                                                           
5 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลง
กนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ขา้งตน้เป็นการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้

ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใตก้ระบวนการท า EBT กล่าวคอื BGTH จะโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึ

หุ้นสามญัของ BIGGAS ให้กบับริษัทฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT โดยมูลค่าของกิจการทัง้หมดของ BGTH เท่ากบั 

4,263,000,000 บาท และบริษัทฯ จะช าระค่ากิจการทัง้หมดของ BGTH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 

4,981,094,116 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ ภายหลงั

การเพิม่ทุนช าระแลว้ โดยก าหนดราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนทีร่าคา 0.86 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท 

และภายหลงัจากที ่BGTH ไดโ้อนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึหุน้สามญัของ BIGGAS ใหก้บับรษิทัฯ แลว้ BGTH 

จะด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและด าเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 

4,981,094,116 หุน้) ตามกระบวนการช าระบญัชใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ BGTH  ซึง่จะส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ดผูถ้อืหุน้ของ BGTH เขา้

มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

จากการที ่BGTH จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 42  ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทั

ฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแล้ว นัน้ BGTH จะมหีน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง า

กจิการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) อย่างไรกต็าม BGTH จะด าเนินการขอผ่อนผนัการ

ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดห ลักทรัพย์ 

(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเขา้ท ารายการ เน่ืองดว้ยกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควร จากการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัฯ เป็น

การชัว่คราว ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพยีงตวักลางในการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุน้

ของ BGTH ทีซ่ึง่ภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และโอนหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้หมดทีถ่อืโดย BGTH กลบัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภายใตก้ระบวนการช าระบญัช ี

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนัตามประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวงและ

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะสง่ผลใหใ้นทา้ยทีส่ดุ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ การทีน่างสาวหลวิ ฉี ฮาน คนต่างดา้วซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ BGTH และจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัฯ จ านวน 55,788,257 หุน้ นัน้ จะไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิทัฯ แต่อย่างใด  

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 
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 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) 

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 

 

นอกจากนี้ ในส่วนการโอนหุน้ของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ของ BGTH ภายหลงัการเลกิบรษิทัและช าระบญัชขีอง BGTH ตาม

รายละเอยีดทีป่รากฏขา้งตน้นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดของ BGTH  จะมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั

ฯ โดยภายหลงัจากกระบวนการท า EBT นายธนชั ปวรวปิุลยากร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน BGTH จะถอืหุน้สามญัของบรษิทั

ฯ ในจ านวนไม่เกนิ 2,590,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ และ ณ วนัปิด

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อนับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร จ านวน 

59,000,000 หุน้ และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

แก้ไขเพิม่เตมิ) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของนายธนัช ปวรวปิุลยากร (หากม)ี จะมผีลให ้นายธนัช ปวรวปิุลยากร และ

บุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบรษิัทฯ รวมทัง้สิน้จ านวน 2,649,168,945 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่

ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิ่มทุนช าระแล้ว ทัง้นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายไม่เขา้ข่าย

ลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH 

มหีนังสอืรบัรองว่า ผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายมไิด้มแีละจะไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมพีฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะการกระท า

ร่วมกบับุคคลอื่นในกลุ่มผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 
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เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นและปฏบิตักิารตามมาตรา 

246 และ 247 (โปรดพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าท ารายการภายใต้ หัวข้อ 3.1.2 ใน

สารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ)  

ทัง้นี้ นายนายธนชั ปวรวปิุลยากร ซึง่จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทัฯ นัน้ ไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 

39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

นายธนชั ปวรวปิุลยากร ไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั

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

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ใน BGTH จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์นายสรุเดช มาลยัทอง 

นายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ีไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 55 ของจ านวนหุน้ทีแ่ต่ละรายไดร้บัจากการจดัสรรภายใตก้ระบวนการ EBT ดงักล่าว 

ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้

ในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแต่ละรายจะ

สามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงหา้ม

ขายหุน้ไดร้ะบุใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่บรษิทัฯ พรอ้มค่าปรบัในกรณีการท าผดิขอ้ตกลงดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะท าการ

ปิดสมุดทะเบียนหุ้นทุกๆ 3 เดือนเพื่อตรวจสอบนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 โดย 

“ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท า

การตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH (ภายหลงัจากทีร่บัหุน้

สามญัของบรษิทัฯ มาจากการท า EBT) จะยงัคงต้องมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสทิธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัย์จด

ทะเบยีน พ.ศ.2558 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยจะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 

1 ปี นับแต่วนัที่หุน้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่ ้นในส่วน

เพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะสามารถทยอย

ขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย  

ทัง้นี้ การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS และการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้

ซื้อหุ้นดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการเกีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า 

“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจาก BGTH ซึง่เป็นผูข้ายเป็นนิตบิุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิ

กวี เป็นกรรมการของบรษิัทฯ โดยนายกมัพล ตติยกว ีและนางวริชัดา ตติยกว ี(คู่สมรส) ถือหุ้นใน BGTH รวมกนัเป็น

สดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BGTH  



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

หนา้ 68 

 
 

โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้เพิม่เตมิในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1)   

ขอ้มลูของผูท้ีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

• ขอ้มลูบรษิทั BGTH และกรรมการ 

ช่ือบริษทั  บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”) 
ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
ท่ีตัง้ 9/12 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

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 ์

 

• ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ BGTH และสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ภายหลงัการท ากระบวนการ EBT 

 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
ใน BGTH 

จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้
น้ี 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ 

4 มิถนุายน 
2562* 
(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นายธนชั ปวรวปิลุยากร 20,799,999 2,590,168,945 21.84 59,000,000 2,649,168,945 22.34 

2 นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา 4,160,000 518,033,814 4.37 - 518,033,814 4.37 
 

นายกัมพล และนางวิร ัชดา 

ตตยิกว ี

      

3 - นางวริชัดา ตตยิกว ี 2,400,000 298,865,662  2.52 - 298,865,662 2.52 

4 - นายกมัพล ตตยิกว ี 1,600,000 199,243,775  1.68 63,970,900 263,214,675 2.22 

5 นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณ

สงัข ์

2,799,999 348,676,481  2.94 23,000,000 371,676,481 3.13 

6 นายสุรเดช มาลยัทอง 1,970,000 245,318,897  2.07 600 245,319,497 2.07 

7 นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 101,823,700 226,351,059 1.91 

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

9 นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 180,000 124,707,359 1.05 

10 นางสาวนันท์นภสั จงประสพ

โชคชยั 

890,000 110,829,350  0.93 46,153,848 156,983,198 1.32 

11 นายชยัรตัน์ ศรไชย 760,000 94,640,793  0.80 3,628,000 98,268,793 0.83 

12 นางสาวหลวิ ฉ ีฮาน 448,000 55,788,257  0.47 - 55,788,257 0.47 

13 นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี 360,000 44,829,849  0.38 12,040,000 56,869,849 0.48 
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 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
ใน BGTH 

จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้
น้ี 

จ านวนหุ้นท่ี
ถือ ณ 

4 มิถนุายน 
2562* 
(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

14 นายเกียรติศักดิ ์ไตรตรึงษ์

ทศันา 

200,000 24,905,472  0.21 - 24,905,472 0.21 

15 นายวรวุฒ ิคุปต์ถาวรฤกษ์ 135,000 16,811,194  0.14 600,000 17,411,194 0.15 

16 นางสาวสุกฤตา อาชวนิยุต 135,000 16,811,194  0.14 - 16,811,194 0.14 

17 นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 90,000 11,207,462  0.09 101,500,000 112,707,462 0.95 

18 นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 90,000 11,207,462  0.09 3,500,000 14,707,462 0.12 

19 นายชนิดษิฐ ์สุรกัษ์รตันสกุล 72,000 8,965,970  0.08 - 8,965,970 0.08 

20 นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม 50,000 6,226,368  0.05 - 6,226,368 0.05 

21 นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 40,000 4,981,094  0.04 22,300,000 27,281,094 0.23 

รวม 39,999,998 4,981,094,116 42.0    
หมายเหตุ: *ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มถุินายน 2562 ซึง่เป็นขอ้มลู ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนของบรษิทัฯ ล่าสุด 

 

ขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทัง้ 21 รายทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัของบรษิทัฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT แสดงรายละเอยีด

ดงันี้  

(1) ชื่อ-นามสกุล: นายธนชั ปวรวปิุลยากร 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน:  ธุรกจิสว่นตวั / 

  กรรมการบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

                                                  กรรมการบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั  

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ: -ไม่ม-ี 

(2) ชื่อ-นามสกุล:  นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(3) ชื่อ-นามสกุล: นายกมัพล ตตยิกว ี

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั /กรรมการบรษิทัฯ  

 กรรมการบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

 กรรมการบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั 

 กรรมการบรษิทั บลสิ-เทล จ ากดั มหาชน 
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 กรรมการบรษิทั เมอืงไทยแคปปิตอล จ ากดั มหาชน 

 กรรมการบรษิทั  วรีเีทล จ ากดั มหาชน 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ: เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

(4) ชื่อ-นามสกุล: นางวริชัดา ตตยิกว ี

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ: เป็นคู่สมรสของนายกมัพล ตตยิกว ีซึง่

เป็นกรรมการบรษิทัฯ 

(5) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั / 

 กรรมการบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

 กรรมการบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั 

 กรรมการบรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 กรรมการบรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั 

ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(6) ชื่อ-นามสกุล: นายสรุเดช มาลยัทอง 

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั / 

 กรรมการบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

 กรรมการบรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(7) ชื่อ-นามสกุล: นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั / กรรมการบรหิาร บรษิทั แฟมมลิี ่อะมวิสเ์มนท ์จ ากดั 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(8) ชื่อ-นามสกุล: นายจรีพงษ์ ใจหลกั 

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 
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ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(9) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(10) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(11) ชื่อ-นามสกุล: นายชยัรตัน์ ศรไชย 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(12) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวหลวิ ฉี ฮาน 

สญัชาต:ิ ไตห้วนั 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(13) ชื่อ-นามสกุล: นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(14) ชื่อ-นามสกุล: นายเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา 

สญัชาต:ิ  ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(15) ชื่อ-นามสกุล: นายวรวุฒ ิคุปตถ์าวรฤกษ์ 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั / ผูจ้ดัการบรษิทั สนัตไ์ทย จ ากดั 
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ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(16) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสกุฤตา อาชวนิยุต 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ เจา้ของกจิการ 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(17) ชื่อ-นามสกุล: นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(18) ชื่อ-นามสกุล: นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ ผูบ้รหิาร บรษิทั ศรนีานาพร มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 

(19) ชื่อ-นามสกุล: นายชนิดษิฐ ์สรุกัษ์รตันสกุล 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ: -ไม่ม-ี 

(20) ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ: -ไม่ม-ี 

(21) ชื่อ-นามสกุล: นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 

สญัชาต:ิ ไทย 

อาชพี /ประสบการณ์ท างาน: ธุรกจิสว่นตวั/ นกัลงทุน 

ความสมัพนัธก์บั บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ:  -ไม่ม-ี 
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1.2  การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ ในราคาเท่ากบั 0.86 บาทต่อหุน้ 

ซึง่ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาทีม่าจากการเจรจาตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย โดยเป็นราคาทีไ่ม่มสี่วนลด

เกนิกว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาดไม่ ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคา

ตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 

15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้

ทีอ่อกใหม่  

1.3 การก าหนดราคาตลาด 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ ย้อนหลงั 15 วนัท าการ

ติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อขออนุมตัิให้บรษิัทฯ 

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม  2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART 

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึง่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ถอืเป็น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558  

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาที่มสี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่าร้อยละ 10 โดย “ราคา

ตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ทีม่กีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกที่มกีารเสนอขายหุ้น ผู้ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลงัจากที่รบัหุน้

สามญัของบรษิทัฯ มาจากการท า EBT) จะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบั

แต่วนัที่หุ้นของบรษิทัฯ เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ในส่วนเพิม่ทุน

ดงักล่าว ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุน้ที่

ถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่ห้ามขาย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาด

หลกัทรพัย์ฯ เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสทิธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

1.4 แผนการเสนอขาย 

ก าหนดการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าวภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 

โดยต้องไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนมุตจิากที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการและเสนอขายหุน้ทีอ่อก

ใหม่ดงักล่าวภายใตเ้งื่อนไขในการเขา้ท ารายการทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 10. ในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท า

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

2 วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

2.1 วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน BIGGAS คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 

BIGGAS โดยบรษิทัฯ มวีตัถุประสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อการช าระมูลค่าการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS 
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จ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ BIGGAS เพื่อการขยายการ

เติบโตของธุรกจิพลงังาน และสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิัทฯ ในด้านการ

ประกอบธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร อนัจะสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ทัง้นี้ BIGGAS เป็น

บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัดา้นพลงังาน เกีย่วกบัการจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว รวมถงึการใหบ้รกิาร

ขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อซึง่ด าเนินการโดย บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) โดยมี

รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี

1 และ 2) 

รายละเอยีดของการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS 

ชื่อกจิการ : บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 

วนัทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : 21 กนัยายน 2554 

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : 9/199 หมู่ 3 ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ : 408,160,000 บาท 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ : 81,632,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ : 5 บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจหลกัด้านพลงังาน ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 

(Engineering Services) ธุรกจิสถานีขายปลกีก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต์ (NGV) 

และธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ 

2.2 โอกาสท่ีจะสรา้งรายได้ให้กบับริษทัฯ 

การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เพิ่มในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 

BIGGAS จะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สามญัใน BIGGAS ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ยละ 100 นัน้ จะเป็นการสรา้งโอกาสในการขยาย

การเตบิโตของธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ และสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ 

ในด้านการประกอบธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกจิการจ าหน่ายเชือ้เพลงิผลติภณัฑ์จากปิโตรเลยีม 

ธุรกจิการใหบ้รกิารวศิวกรรมพลงังานทีเ่กีย่วเนื่อง และธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อซึง่เป็นธุรกจิที่มี

ศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมัน่คงในอนาคต โดยจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และผลการ

ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอให้กบับริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี้ ปัจจุบนั TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS ยงัอยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสร้างโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อให้บรกิารขนส่งน ้ามนัทางท่อแก่กลุ่ม

สถานีบรกิารน ้ามนับรเิวณดงักล่าว โดยบรษิทัฯ คาดว่าโครงการดงักล่าวจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดใหแ้ก่กลุ่ม

บรษิทัในระยะยาวไดใ้นอนาคต 

2.3 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเรจ็และความเส่ียงจากการด าเนินการ

โครงการ 

การพิจารณาลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้นัน้ บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงในกรณีที่รายได้และผลการ

ด าเนินงานรวมของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ ซึ่งอาจเกดิขึน้จากหลายสาเหตุ  เช่น ปรมิาณการจ าหน่ายก๊าซ 
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LPG ไม่ไดเ้ป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องมาจากความผนัผวนของราคาซึง่อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณความต้องการใชก้๊าซ 

LPG ในกลุ่มคมนาคมเมื่อเทยีบเชือ้เพลงิทดแทนอื่นเช่นน ้ามนั และภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการจ าหน่ายก๊าซของ

ภาคครวัเรอืน ส าหรบัธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิประเภท LNG ซึง่เป็นธุรกจิใหม่อาจมคีวามเสีย่งในดา้นปรมิาณการจ าหน่ายที่

อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ได้คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้เวลานานกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากในช่วงแรกกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายซึง่เป็นผูใ้ชง้านภาคอุตสาหกรรมตอ้งมกีารพจิารณาตน้ทุนการตดิตัง้อุปกรณ์ครัง้แรกประกอบกบัตน้ทุนเชือ้เพลงิที่

คาดว่าจะประหยดัได้  นอกจากนี้ บรษิัทฯ อาจมคีวามเสีย่งจากโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ

ก่อสรา้งซึง่อาจเกดิความล่าชา้ซึง่อาจส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทัง้นี้ คณะกรรมการ

บรษิัทได้พจิารณาความเสีย่งดงักล่าวอย่างรอบคอบแล้ว และบรษิัทฯ ได้พยายามบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดย

ความเสีย่งสว่นใหญ่เป็นความเสีย่งทัว่ไปในอุตสาหกรรมธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิ 

2.4 งบประมาณทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทัง้หมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถ

สรา้งรายได้ให้แก่บริษทัฯ  

บรษิทัฯ จะรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก BGTH ซึง่รวมถงึหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 5 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 106.58 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 ลา้นบาท โดยการช าระมลูค่าดว้ย

การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในลกัษณะการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ทัง้นี้ การลงทุนในโครงการหลกัของ

กลุ่ม BIGGAS ซึ่งคอืโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัซึ่งด าเนินการโดย TPN มงีบประมาณการลงทุนของโครงการจ านวน 

9,769 ลา้นบาท โดยบรษิทัฯ ประมาณการการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากการเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืการออกหุน้

กูข้องบรษิทัฯ จ านวนประมาณ 7,000 – 7,500 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืมาจากการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ TPN 

และ/ หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กบับุคคลในวงจ ากดั ได้แก่ Strategic Partners ซึงจะส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นใน 

TPN ลดลงไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะยงัคงถอืหุน้ใน TPN ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 โดยปัจจุบนั TPN มทีุนจดทะเบยีน

ช าระแลว้จ านวน 1,800 ลา้นบาท6 ทัง้นี้  บรษิทัฯ จะพจิารณาทางเลอืกในการลงทุนและการจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสม

ทีส่ดุโดยค านึงถงึสภาพคล่อง และประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

3 ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเพ่ิมทุนหรอืจดัสรรเพ่ิมทุนให้บุคคลในวงจ ากดั 

การเสนอขายหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=    ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

   ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

=           0.71 – 0.77  

     0.71 

=    รอ้ยละ – 8.45 

                                                           
6 ปัจจุบนั ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2562 TPN มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 1,800 ลา้นบาท โดย BIGGAS ถอืหุน้ใน TPN ในสดัสว่นรอ้ยละ 94 ของทุน
ทีอ่อกและช าระแลว้ 
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ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งองิราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงั 15 

วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 ซึ่งเท่ากบั 0.71 

บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่รากฎใน SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย ค านวณจาก 

 

   =   (จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ x ราคาตลาดก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้เพิม่ทุน x ราคาเสนอขาย) 

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน) 

 =  ( 6,878,653,780 x 0.71 ) + (4,981,094,116 x 0.86) 

  6,878,653,780 + 4,981,094,116 

=  0.77 บาทต่อหุน้ 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจะไม่ส่งผลใหเ้กดิการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขาย

สงูกว่าราคาตลาด 

3.2 การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

=           จ านวนหุน้เพิม่ทุน                       

  จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน 

=             4,981,094,116   

 6,878,653,780 + 4,981,094,116 

= รอ้ยละ 42 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจะส่งผลใหเ้กดิการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) ในอตัรารอ้ยละ 

42 

3.3 การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

=  ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย – ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย      

    ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย 

=  0.0142 – 0.0082    

          0.0142 

= รอ้ยละ 42 

ความคุม้ค่าทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัเปรยีบเทยีบกบัผลกระทบต่อสว่นแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้

สามญัของ BIGGAS กบัการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earning per 

share) ตามรายละเอยีดขา้งต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

ใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้มากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากการเขา้ท ารายการลงทุนใน

หุน้สามญัของ BIGGAS จะมปีระโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามทีป่รากฎในขอ้ 3.4 ดา้นล่าง ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
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พจิารณาการเขา้ท ารายการลงทุนดงักล่าว ในลกัษณะการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในภาพรวมร่วมกบัประโยชน์

ทีค่าดว่าจะไดร้บัดงักล่าวในอนาคตเป็นหลกั แทนการพจิารณาการเขา้ลงทุนส าหรบัแต่ละรายโครงการ อย่างไรกต็าม เพื่อ

วตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มลูตามทีก่ าหนดโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การเขา้ลงทุนของบรษิทัฯ ทัง้หมดใน BIGGAS 

มอีตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน (Internal Rate of Return หรอื “IRR”) เท่ากบัรอ้ยละ 8.8  โดยบรษิทัฯ 

มตี้นทุนถวัเฉลีย่ทางการเงนิ (Weighted Average Cost of Capital หรอื “WACC”) เท่ากบัรอ้ยละ 7.4 และมมีูลค่าปัจจุบนั

สทุธ ิ(Net Present Value) ซึง่เท่ากบัประมาณ 3,089 ลา้นบาท  

3.4 ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ในการทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ จะมปีระโยชน์ต่อบรษิทั

ฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) การเขา้ท ารายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบรษิัททีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิ

และวิศวกรรมพลงังาน จะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านพลงังานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุมและ

ชดัเจนยิง่ขึน้ และเป็นการสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ ใหม้กีารเตบิโตอย่างมัน่คงในระยะยาว

ซึ่งสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบรษิัทฯ ในการเป็นผู้น าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ 

รวมถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร 

2) การเขา้ท ารายการลงทุนในครัง้นี้ จะมผีลท าใหบ้รษิัทฯ ถือหุ้นสามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ที่

ออกและช าระแล้ว และสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานทัง้หมดจากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS ซึ่งจะช่วย

เสรมิสร้างผลการด าเนินและกระแสเงนิสดให้แก่กลุ่มบรษิทัฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพจิารณาเขา้ท ารายการ

ลงทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แทนการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดนัน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถ

ลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิม่สภาพคล่องใหบ้รษิทัฯ โดยการส ารองเงนิสดไว้

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืค่าใชจ้่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะไดผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็น

พนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัและมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานเขา้มาช่วยสนับสนุนการขยายธุรกจิใหม้กีารเตบิโตใน

อนาคต 

3) BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูป้ระกอบธุรกจิดา้นพลงังานเชือ้เพลงิทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างมัน่คง

ในอนาคต การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว จะช่วยเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิและสรา้ง

มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไปใน

อนาคต 

4 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรือ่งต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.

73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมติัการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัย ์

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ 

เขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั จ านวน 39,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาซื้อขายหุน้ละ 106.58 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยช าระค่าตอบแทน

เป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ในราคา 0.86 บาท (ซึง่มากกว่าราคาถวั
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เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 15 วนัท าการก่อนการประชุมคณะกรรมการ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้

ทัง้หมดของบรษิทัฯ เนื่องจากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และ

การก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทน รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุน

ทีอ่อกใหม่เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม โดย BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูจ้ าหน่ายและใหบ้รกิารดา้นพลงั

งานทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิและมศีกัยภาพในการด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารพลงังงานทีค่รอบคลุมในอนาคต 

ซึง่จะสง่ผลต่อการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างมเีสถยีรภาพในระยะยาว 

4.1 ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า การก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนและราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มี

ความเหมาะสม โดยบรษิัทฯ การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนการเขา้ท ารายการด้วยหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 

4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.1 บาท ในราคาหุน้ละ 0.86 บาท อา้งองิจากเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 

โดยมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมตามวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) แยกแต่ละธุรกจิ (Sum 

of the Parts) คอื (1) มูลค่าธุรกจิออกแบบ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม (Power 

Backup) (2) มูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  (3) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ใน

สัดส่วนร้อยละ 51 โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ซึ่งได้ค านึงถึงศักยภาพ 

ความสามารถในการท าก าไรและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ภายใต้สมมติฐานที่ส าคญั คือ ธุรกิจ Power 

Backup พจิารณาจากผลการด าเนินงานในอดตีและประมาณการอตัราเตบิโตของมลูค่าโครงการของลูกคา้ในอนาคต ธุรกจิ 

Renewable Energy ประเมินมูลค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานในอดตียอ้นหลงั ประกอบกบังบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุน้ของ BIGGAS พจิารณาจากผล

การด าเนินงานในอดตีและประมาณการอตัราเติบโตของ BIGGAS และ JN ประกอบกบัแผนงานการขยายธุรกจิจ าหน่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ BIGGAS รวมถึงโครงการท่อขนส่งน ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสรา้งของ TPN 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ก าหนดให้ราคาหุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่เสนอขายนัน้ไม่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด 

โดยราคาตลาดจะพจิารณาจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิัทฯ ในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนั

ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีติใหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุน คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2562 ซึง่จะเท่ากบั 0.71 บาท ตามขอ้มลูการซือ้ขายหุน้สามญัของ

บรษิทัฯ ทีป่รากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

4.2 เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการช าระค่าตอบแทนการ

เขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS โดยเป็นการเสนอขายให้แก่พนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic partner) ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้

ของ BIGGAS ซึ่งมีประสบการณ์และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจด้านการจ าหน่ายเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลยีม และวศิวกรรมพลงังานอนัจะช่วยส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัและการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

โดยมิต้องกงัวลถึงขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกจิในบางส่วนงานที่อาจคล้ายคลึงกนั เช่น ธุรกิจให้บริการด้านวศิวกรรม

พลงังาน หรอื EPC นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการท ารายการลงทุนในหุน้สามญั
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ของ BIGGAS ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเกบ็รกัษาเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ หรอืใชใ้นการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการใชจ้่ายลงทุนในการด าเนินโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัภายใต้ TPN และ/หรอื น าไปช าระหนี้

ต่างๆ ซึง่ถอืเป็นการลดภาระในการก่อหนี้ และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึความสามารถในการระดม

ทุนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการออกหุ้นเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ซึง่ใชร้ะยะเวลาและมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการสูงและ

อาจไม่สามารถระดมทุนไดค้รบถ้วนตามจ านวนทีต่อ้งการ หรอืการออกหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

(Right Offering) ซึง่จะเป็นภาระต่อผูถ้อืหุน้และอาจไม่สามารถระดมทุนไดค้รบถ้วนตามจ านวนทีต่้องการ  ทัง้นี้ การเสนอ

ขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จะสามารถระดมทุนไดอ้ย่างรวดเรว็ตรงตามจ านวนทีต่อ้งการ 

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดัมเีพื่อช าระค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุน

ในหุ้นสามญัของ BIGGAS ในเบื้องต้นบรษิัทฯ มแีผนในการเขา้ท ารายการภายหลงัจากที่ได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 10 ของสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และ

การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่

ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ ไดศ้กึษาความจ าเป็นของการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ โดยการออกหุน้สามญัเพิม่

ทุนเพื่อการช าระค่าตอบแทนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 

ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS ในครัง้นี้ จะช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ และเพิม่

โอกาสของการเตบิโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานในอนาคต ทัง้นี้ ส าหรบัการด าเนินการตามโครงการระบบท่อขนสง่

น ้ามนัของ TPN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ BIGGAS นัน้ บรษิทัมแีผนการหาแหล่งเงนิทุนอื่นๆ คอื เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ 

และ/หรอื บรษิทัออกหุน้กูร้ะยะยาวจ านวนประมาณ 7,200 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนออกใหมข่อง TPN และ/หรอืเสนอ

ขายหุน้ TPN เดมิใหก้บับคุคลในวงจากดั ไดแ้ก่ Strategic Partners ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา ในการลงทุนและ

การจดัหาแหล่งเงนิทุนทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยค านงึถงึสภาพคล่อง รวมถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

เป็นหลกั 

4.5 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ 

BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ BIGGAS จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามญัของ 

BIGGAS อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 จะมผีลท าใหบ้รษิทัฯ เขา้ถอืหุน้สามญัของ BIGGAS ทัง้หมดในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว โดย BIGGAS ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะสามารถรบัรู้ผลการ

ด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้จ านวนทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวมไิดม้ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงลกัษณะและนโยบาย

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิดา้นพลงังาน ซึง่รวมถงึธุรกจิการใหบ้รกิาร จ าหน่ายและ

บรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังาน ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

ซึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  
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5 ค ารบัรองของกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการบรษิทัฯ ไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิี่

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุน

ในครัง้นี้ โดยกระท าการหรอืละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏบิตัิหน้าที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่

บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสนิไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสนิไหม

ทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทฯ 

ด าเนินการเรยีกร้องได ้และหากบรษิทัฯ ไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย

จากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

(รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) นอกจากนี้ หากการกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ

และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุนนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้รหิารหรอืบุคคลทีม่ี

ความเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ บรษิทัฯ อาจฟ้องเรยีกใหก้รรมการรบัผดิชอบในการส่งคนืประโยชน์ดงักล่าวแก่

บรษิทัได ้หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั

ฯ จะแจง้ใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บั

แจ้ง ผู้ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ได ้นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้ใช้ความระมดัระวงัในการด าเนินการพจิารณาและตรวจสอบการเข้าท า

รายการลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS และมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS เป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏดา้นบน 

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

      
                    ขอแสดงความนบัถอื 
  
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
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