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ที ่CS030/2562 

 

6 สงิหำคม 2562 

เรื่อง แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 4/2562 เรื่อง กำรก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 
กำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยแ์ละกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ภำยใต้กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด และกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) (แกไ้ข2) 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1. สำรสนเทศเกีย่วกบัรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์และกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของ
บรษิทั เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

2. สำรสนเทศเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั  

 3. แบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน (F53-4)  
4. รำยละเอยีดกำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

บริษัท เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 
4/2562 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”)  เมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม 2562 ในเวลำ 09.30 – 11.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรทีส่ ำคญัซึง่สรุปได ้ดงันี้ 

1. อนุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนใน
หุน้สำมญัของบรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ำกดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้สำมญัในจ ำนวน 
41,632,000  หุน้ หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ โดยบรษิทัฯ จะเขำ้ท ำรำยกำรรบัโอน
หุ้นสำมญัของ BIGGAS จ ำนวน 39,999,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแลว้
ทัง้หมดของ BIGGAS คดิเป็นมูลค่ำรวม 4,263,000,000 บำท (“หุ้นสามญัของ BIGGAS”) จำก บรษิทั บจีที ีโฮ
ลดิง้ จ ำกดั (“BGTH”) ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) โดยบรษิทัฯ 
จะซื้อและรบัโอนกิจกำรทัง้หมดจำก BGTH  ซึ่งหมำยถึง ทรพัย์สนิ หนี้สนิ สทิธิ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ
ทัง้หมดของ BGTH ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่จะมใีนอนำคต ณ วนัโอนกจิกำร ทัง้นี้ BGTH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมี
เพยีงหุน้สำมญัของ BIGGAS ณ วนัโอนกจิกำร ดงันัน้ ณ วนัโอนกจิกำร บรษิัทฯ จะรบัโอนมำซึง่หุน้สำมญัของ 
BIGGAS  มลูค่ำรวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บำท (“ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”)  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช ำระค่ำตอบแทนส ำหรบัธุรกรรมกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมดใหก้บั BGTH ดว้ยหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่
ออกใหม่ของบรษิทัฯ จ ำนวน 4,981,094,116  หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของ
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเพิม่ทุน โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่
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ทุนที่ออกใหม่รำคำหุ้นละ 0.86 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิ้น 4,263,000,000  บำท โดยเสนอขำยแบบ
เฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ BGTH เพื่อเป็นค่ำตอบแทนธุรกรรมกำรรบัโอน
กิจกำรทัง้หมดแทนกำรช ำระค่ำตอบแทนด้วยเงนิสด (Payment in Kind) (“ธุรกรรมการจดัสรรหุ้นเพื่อตอบ
แทนการรบัโอนกิจการทัง้หมด”) ซึง่ถอืเป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในรำคำทีม่สี่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 
ของรำคำตลำด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)  

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนดงักล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมประมวลรษัฎำกรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรโอน
กจิกำรทัง้หมด BGTH จะต้องจดทะเบยีนเลกิบรษิทัภำยในรอบระยะเวลำบญัชเีดยีวกนักบักำรโอนกจิกำรทัง้หมด
ของ BGTH โดยวนัสิน้สุดรอบบญัชขีอง BGTH ตรงกบัวนัที่ 30 เมษำยน ของทุกปี ด้วยเหตุนี้ ภำยหลงักำรจด
ทะเบยีนเลกิบรษิทั ผูช้ ำระบญัชขีอง BGTH  จงึต้องโอนทรพัยส์นิทัง้หมดทีม่อียู่ ณ เวลำดงักล่ำวของ BGTH ซึง่
ได้แก่หุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่ำตอบแทนกำรรบัโอนกจิกำร
ทัง้หมดคนืให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ถืออยู่ เพื่อให้กำรช ำระบญัชี
เสรจ็สิน้ ภำยใต้กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด ซึง่จะส่งผลใหใ้นทำ้ยทีสุ่ดผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขำ้มำเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ 
 

จำกกำรที ่BGTH จะไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้
ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเพิม่ทุนช ำระแลว้ นัน้ BGTH จะมหีน้ำทีต่อ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั
ฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีำรในกำรเขำ้ถอื
หลกัทรพัย์เพื่อครอบง ำกิจกำร (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) อย่ำงไรก็ตำม 
BGTH จะด ำเนินกำรขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิัทฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร เนื่องดว้ยกรณีมเีหตุจ ำเป็น
และสมควร จำกกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทัฯ เป็นกำรชัว่ครำว  ทัง้นี้ ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว BGTH จะเป็น
เพยีงตวักลำงในกำรถือหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ BGTH ซึ่งภำยหลงักำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำว 
BGTH จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และโอนหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้หมดที่
ถอืโดย BGTH กลบัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภำยใต้กระบวนกำรช ำระบญัช ีทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรโอนกิจกำรทัง้หมดให้แก่กันตำมประมวลรัษฎำกร พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวงและประกำศอธิบดี
กรมสรรพำกรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะสง่ผลใหใ้นทำ้ยทีส่ดุ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขำ้มำเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   
 
นอกจำกนี้ ในส่วนกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภำยหลงักำรเลิกบริษัทและช ำระบญัชขีอง 
BGTH ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏข้ำงต้นนัน้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดของ BGTH  ที่จะมีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ  โดยภำยหลงัจำกกระบวนกำรท ำ EBT  นำยธนัช ปวรวปิุลยำกร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ใน BGTH จะถือหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในจ ำนวนไม่เกนิ 2,590,168,945  หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.84 
ของหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่4 มถุินำยน 2562 เมื่อ
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นบัรวมหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยนำยธนชั ปวรวปิุลยำกร จ ำนวน 59,000,000 หุน้ และบุคคลตำมตำมมำตรำ 258 
แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) (“บุคคลตามมาตรา 
258”) ของนำยธนัช ปวรวปิุลยำกร (หำกม)ี จะมผีลใหน้ำยธนัช ปวรวปิุลยำกรและบุคคลตำมมำตรำ 258 ถอืหุน้
ของบริษัทฯ รวมทัง้สิ้นจ ำนวน 2,649,168,945  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิัทฯ ภำยหลงักำรเพิม่ทุนช ำระแล้ว ทัง้นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรำยไม่เขำ้ข่ำยมลีกัษณะ
ควำมสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขำ้ลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกนั (Acting in Concert) ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำ
ร่วมกบับุคคลอื่น และกำรปฏบิตักิำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) แต่อย่ำงใด 
โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH มหีนังสอืรบัรองว่ำ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทุกรำยมไิดม้แีละจะไม่มคีวำมสมัพนัธห์รอืมี
พฤตกิรรมทีเ่ขำ้ลกัษณะกำรกระท ำร่วมกบับุคคลอื่นในกลุ่มผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวในลกัษณะตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขำ้ลกัษณะเป็น
กำรกระท ำร่วมกบับุคคลอื่นและปฏบิตักิำรตำมมำตรำ 246 และ 247 

กำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในหุน้สำมญัของ BIGGAS ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมดขำ้งตน้เขำ้ขำ่ยเป็นกำร

ซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทัตำมมำตรำ 107(2) แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจำกนี้ กำร

เขำ้ท ำรำยกำรขำ้งต้นเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ . 

20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีม่นียัส ำคญัทีเ่ขำ้ขำ่ยเป็นกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์(และ

ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิดเผยขอ้มูลและ

กำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย์ พ .ศ.2547 (และที่มีกำรแก้ไข

เพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่ำ “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยมมีูลค่ำของรำยกำรสูงสุด

เท่ำกบัรอ้ยละ 72.41 ตำมเกณฑม์ลูค่ำของหลกัทรพัย ์ค ำนวณจำกงบกำรเงนิรวมฉบบัสอบทำนของบรษิทัฯ สิน้สดุ

วนัที่ 31 มีนำคม 2562 ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบริษัทฯ สอบทำนแล้วนัน้ โดยบริษัทฯ มิได้มีกำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์

รำยกำรอื่นที่เกดิขึน้ในระหว่ำง 6 เดอืนก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรในครัง้นี้  

ทัง้นี้ ขนำดรำยกำรดงักล่ำวเขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรประเภทที ่1 ทีม่ขีนำดรำยกำรเท่ำกบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่ำ แต่ต ่ำ

กว่ำร้อยละ 100 ตำมประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิตำม

ประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวของบรษิัทฯ ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัทโีดยมสีำรสนเทศอย่ำงน้อยตำมบญัช ี(1) ท้ำยประกำศเรื่อง

กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์
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(2) แต่งตัง้ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเพื่อท ำหน้ำทีต่่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกำรใหค้วำมเหน็ตำมทีก่ ำหนด

ใน ประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์โดยจดัสง่รำยงำนควำมเหน็ของทีป่รกึษำทำงกำร

เงนิ อสิระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำพร้อมกบัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรนี้ บรษิัทฯ ได้

แต่งตัง้ให ้บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ำกดั ซึง่เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำก

ส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอสิระในกำรให้ควำมเหน็ต่อผู้ถือหุ้นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร

ไดม้ำซึง่สนิทรพัยแ์ละรำยกำรเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

(3) จดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่ออนุมตักิำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยจดัสง่หนงัสอืนดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำก

ที ่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้ือหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี โดยต้องระบุชื่อและจ ำนวนหุ้น

ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 

นอกจำกนี้ ธุรกรรมกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมดและธุรกรรมกำรจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด

เขำ้ขำ่ยเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์น

กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผย

ขอ้มูลและกำรปฏบิตัิกำรของบรษิัทจดทะเบยีนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั  พ.ศ. 2546 และที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม 

(รวมเรยีกว่ำ “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เนื่องจำก BGTH เป็นนิติบุคลที่มผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ได้แก่ นำย

กมัพล ตติยกวี เป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ โดยนำยกมัพล ตติยกว ีและนำงวริชัดำ ตติยกว ี(คู่สมรส) ถือหุ้นใน 

BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ BGTH โดยมขีนำด

รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั คดิเป็นรอ้ยละ 234.97 ของมูลค่ำสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ โดยค ำนวณจำกงบ

กำรเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สอบทำนแลว้ โดยขนำดรำยกำร

ดงักล่ำวมีมูลค่ำเกนิกว่ำร้อยละ 3 ของทรพัย์สนิที่มตีวัตนสุทธขิองบริษัทฯ  และมีมูลค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท 

(บรษิทั ไม่ไดเ้ขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนัหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของ

บุคคลดงักล่ำวในช่วงระหว่ำง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรนี้) บรษิทัฯ จงึมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรเปิดเผย

ขอ้มูลต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ที่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีและตอ้งจดัใหม้ทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เพื่อแสดงควำมสมเหตุสมผล

ของรำยกำรเพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุขำ้งตน้ 
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ในกำรนี้ บริษัทได้แต่งตัง้ให้ บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จ ำกดั ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่ได้รบัควำม

เหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระในกำรใหค้วำมเหน็ต่อผูถ้อืหุน้ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร

ไดม้ำซึง่สนิทรพัยแ์ละรำยกำรเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ตำมทีร่ะบุไวใ้นสญัญำโอนกจิกำรทัง้หมดระหวำ่งบรษิทัฯ และ BGTH (“สญัญาโอนกิจการทัง้หมด”) รวมถงึ 
ขอ้ตกลงและสญัญำอื่น ๆ และเอกสำรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่ำวเสรจ็สมบูรณ์ โดยในเบือ้งต้นคำดว่ำ
ธุรกรรมกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดและธุรกรรมกำรจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดนัน้ จะ
สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2562 หรอืวนัอื่นใดที่บรษิทัและ BGTH ตกลงร่วมกนั 
โดยเงื่อนไขบงัคบัก่อนทีส่ ำคญัสำมำรถสรุป ไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในหุน้สำมญัของ BIGGAS ภำยใต้
กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด ซึง่เขำ้ข่ำยเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยแ์ละรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั รวมทัง้ อนุมตัเิรื่องต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว  

(2) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ได้มมีติอนุมตักิำรกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบก ำหนดวตัถุประสงค ์(Specific Objective) เพื่อเสนอขำย
ให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ได้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่ำตอบแทนธุรกรรมกำรรับโอน
กจิกำรทัง้หมดแทนกำรช ำระค่ำตอบแทน จำก BGTH  ดว้ยเงนิสด (Payment in Kind) และเป็นบุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ   

(3) ส ำนักงำน ก.ล.ต. อนุญำตกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
ตำมประกำศที ่ทจ.72/2558 

(4) ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ BGTH มมีตอินุมตักิำรโอนกจิกำรทัง้หมด ใหแ้ก่บรษิทั
ฯ รวมถึงกำรเขำ้ท ำสญัญำโอนกจิกำรทัง้หมด รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญำอื่น ๆ และ เอกสำรอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ตลอดจนกำรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในหุน้
สำมญัของ BIGGAS ภำยใตก้ระบวนกำรโอนกจิกำรส ำเรจ็ลุล่วง 

(5) BGTH ไดร้บักำรผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ จำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  

(6) BIGGAS และ บริษัทฯ ได้รบัควำมยินยอมจำกบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 
ธนำคำร/ผูใ้หกู้ ้เป็นตน้) ตำมทีจ่ ำเป็นในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงสดัสว่นกำรถอืหุน้ของ BIGGAS 
และ บรษิทัฯก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

(7) บรษิทัฯ และ BGTH ไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทีต่อ้งปฏบิตักิ่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรภำยใต้
สญัญำซือ้ขำยหุน้และสญัญำโอนกจิกำรทัง้หมดครบถว้น 
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ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรมอบอ ำนำจ
ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ/หรอื ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ 
และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิและ/หรอืบุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัมอบ
อ ำนำจจำกบุคคลดังกล่ำว เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
รำยละเอียดอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเข้ำท ำ รำยกำรธุรกรรมกำรรับโอนกิจกำรทัง้หมดภำยใต้
กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมดขำ้งต้นและภำยใต้กรอบของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และธุรกรรมกำรจดัสรรหุน้เพื่อ
ตอบแทนกำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมดภำยใต้กรอบของกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงใหม้อี ำนำจ
เจรจำ ตกลง ลงนำม ในสญัญำ ค ำขอ และเอกสำรใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

รำยละเอยีดอื่น ๆ ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกีย่วกบัรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัย ์และกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
(บญัช ี1) และสำรสนเทศเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั ตำมสิง่ทีส่ง่
มำดว้ย 1 และ 2 

2. อนุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิัทฯ โดยลดทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 65,000,000  บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 755,010,857.10 บำท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ ำนวน 690,010,857.10 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญั จ ำนวน 650,000,000  หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท เพื่อทีบ่รษิทัฯ จะเพิม่ทุนเป็นจ ำนวนอื่นต่อไปได้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 690,010,857.10 บำท (หกรอ้ยเกำ้สบิลำ้นหนึ่งหมื่นแปดรอ้ยหำ้สบิเจด็

บำทสบิสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น 6,900,108,571 หุ้น (หกพนัเก้ำร้อยล้ำนหนึ่งแสนแปดพนัห้ำร้อยเจ็ด

สบิเอด็หุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สำมญั 6,900,108,571 หุ้น (หกพนัเก้ำร้อยล้ำนหนึ่งแสนแปดพนัห้ำร้อยเจ็ด

สบิเอด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (- หุน้)” 

3. อนุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ จ ำนวน 498,109,411.60  บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 690,010,857.10 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน
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ใหม่จ ำนวน 1,188,120,268.70  บำท มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัดงักล่ำวจะเป็นดงัต่อไปนี้ 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,188,120,268.70 บำท (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยแปดสบิแปดล้ำนหนึ่งแสน

สองหมื่นสองรอ้ยหกสบิแปดบำทเจด็สบิสตำงค)์ 

 แบ่งออกเป็น 11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยแปดสบิเอ็ดล้ำนสอง

แสนสองพนัหกรอ้ยแปดสบิเจด็หุน้) 

 มลูค่ำหุน้ละ 0.10 บำท (สบิสตำงค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สำมญั 11,881,202,687 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยแปดสบิเอ็ดล้ำนสอง

แสนสองพนัหกรอ้ยแปดสบิเจด็หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (- หุน้)” 

4. อนุมตัแิละเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เพื่อพจิำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่
ทุนของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ไดแ้ก่ BGTH จ ำนวน 4,981,094,116 หุน้ มลูค่ำทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 0.10 บำท ในรำคำหุน้ละ 0.86 บำท คดิเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บำท เพื่อเป็นค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่ BGTH ในกำรโอนกจิกำรทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึ หุน้สำมญัของ BIGGAS ที ่BGTH ถอือยู่ ณ วนัโอน
กิจกำร จ ำนวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของ 
BIGGAS คิดเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิ้น 4,263,000,000 บำท แทนกำรช ำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ภำยใต้
กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด 

ทัง้นี้ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ให้แก่ BGTH ถือเป็นกำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ของ
บรษิทัฯ ต่อบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) โดยทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตกิ ำหนดรำคำเสนอขำยไวช้ดัเจน
ตำมประกำศ ที ่ทจ. 72/2558 ดงันัน้ นอกเหนือจำกทีบ่รษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้สนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ผูล้งทุนในครัง้นี้แลว้ บรษิทัจะตอ้งไดร้บัอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่
ออกใหม่ของบรษิทัต่อบุคคลในวงจ ำกดัจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมประกำศที ่ทจ. 7/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว 

ทัง้นี้ รำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่จะออกให้ BGTH ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.86 บำท เป็น
รำคำที่ไม่มสี่วนลดจำกรำคำตลำดเกนิกว่ำรอ้ยละ 10 จงึไม่เขำ้ข่ำยเป็นกำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ในรำคำทีต่ ่ำ
กว่ำรำคำตลำดตำมทีก่ ำหนดในประกำศที ่ทจ. 72/2558 



 
 

 
 
 

   
  -8- 

ทะเบยีนเลขที ่ 0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 

ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพเีอสท ีเลขที ่325/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรงุเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

รำคำตลำด หมำยถงึ รำคำตลำดของหุน้ของบรษิทัฯ ซึง่ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของหุน้ของบรษิทัที่
ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ย้อนหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 ประชุมเมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2562 มมีตใิหเ้สนอวำระนี้ต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั คอืตัง้แต่
วนัที ่12 กรกฎำคม – 5 สงิหำคม 2562 ซึง่เท่ำกบั 0.71 บำท (ขอ้มลูจำก SETSMART ของตลำดหลกัทรพัยฯ์) 

อย่ำงไรกด็ ีในวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอขำยหุน้ หำกรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัดงักล่ำวมี
ส่วนลดจำกรำคำตลำดเกนิกว่ำร้อยละ 10  ของรำคำตลำดของหุ้นของบรษิัทฯ (ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนักของหุน้ของบรษิทัทีซ่ือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7-15 วนัท ำกำรก่อนวนัเสนอขำย) ผูถ้อืหุน้ของ 
BGTH ซึง่จะไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนขำ้งตน้ไปภำยหลงัจำกกำรเลกิบรษิทัฯ และช ำระบญัชขีอง BGTH เสรจ็
สมบรูณ์ จะถูกหำ้มน ำหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัทีต่ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้
ดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (“วนัรบัหลกัทรพัย”์) โดยภำยหลงัจำกวนัรบัหลกัทรพัยเ์ป็นเวลำ 6 เดอืน ผู้
ถือหุ้นของ BGTH จงึจะสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสัง่ห้ำมขำยดงักล่ำวได้ในจ ำนวนร้อยละ 25 ของจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดที่ถูกสัง่ห้ำมขำย ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีำร พจิำรณำค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ทัง้นี้ รำยละเอยีดอื่นๆ ปรำกฏตำมสำรสนเทศเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 2) และแบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน (F53-4)(สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 3) 

ในกำรนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มมีติอนุมตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิำรณำอนุมตัิกำรมอบ
อ ำนำจให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ/หรอื ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ
บรษิทัฯ และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ และ/หรอืบุคคลใดๆ ที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกบุคคลดงักล่ำว มอี ำนำจพจิำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอื 
ต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุน และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้  

(1) ก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ระยะเวลำกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย กำรจองซือ้ กำรช ำระเงนิค่ำ
หุน้ ตลอดจนกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

(2) เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำมและแกไ้ขเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำร
เพิม่ทุนของบรษิัทฯ และกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ตลอดจนพจิำรณำแต่งตัง้ ที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงนิ ที่ปรกึษำกฎหมำย ผู้ให้บรกิำรอื่นใดในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั กำรเพิม่ทุน 
และวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

(3) ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรือเอกสำรใดๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบั กำรเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ กำรรบัรอง
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เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กำรติดต่อ กำรยื่น และ/หรอื กำรรบัเอกสำร ต่อเจ้ำหน้ำทีห่รอืตวัแทนของ
หน่วยงำนใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนกำรน ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) แก้ไขเพิม่เติมวธิกีำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ รวมทัง้ เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่ำว 

(5) ด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุนของบรษิัทฯ และกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

  

5. มมีตอินุมตัใิหก้ ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2562 ในวนัที ่19 กนัยำยน 2562 เวลำ เวลำ 10.00 น. ณ 
หอ้งประชุมวภิำดำ ภตัตำคำรจติรโภชนำ เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำยไหม เขต
สำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 และก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น
ครัง้ที ่2/2562 (Record Date) ในวนัที ่28 สงิหำคม 2562 โดยมรีะเบยีบวำระกำรประชุมดงันี้  
วำระที ่1 พจิำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในหุ้นสำมญัของบรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ำกดั ซึ่งเป็น

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยกำรซือ้และรบัโอนกจิกำรทัง้หมดจำก บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ำกดั ภำยใต้
กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด ซึง่เขำ้ขำ่ยเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่สนิทรพัยแ์ละรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั  

วำระที ่2 พจิำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของ
บรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของ
บรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) 
ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

วำระที ่6 พจิำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถำ้ม)ี  
 
อนึ่ง วำระที ่5 เรื่องพจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ นัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2562 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่18 กรกฎำคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหน้ ำเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป โดยรำยละเอยีดกำรแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ เป็นไปตำมทีป่รำกฏ
ในสิง่ทีส่ง่มำดว้ย 4 
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ทัง้นี้ เนื่องจำกเรื่องทีจ่ะพจิำรณำในวำระที ่2 ถงึวำระที ่5 ถอืเป็นวำระทีม่คีวำมเกีย่วเนื่องกนั ดงันัน้ หำกวำระใด
วำระหนึ่งไม่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ จะถอืว่ำวำระอื่น ๆ ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ไปก่อนหน้ำนี้เป็นอนัยกเลกิไป และจะไม่พจิำรณำในวำระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถอืว่ำกำรพจิำรณำอนุมตัใินเรื่องต่ำง 
ๆ ตำมทีป่รำกฏในวำระที ่2 ถงึวำระที ่5 ไม่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้มมีติอนุมตัิมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ หรอื
ประธำนกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูม้อีำนำจลงนำมของบรษิทัฯ หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิมอี ำนำจพจิำรณำอนุมตัแิกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธกิำร
เข้ำร่วมประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 (Record Date) กำรแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวำระกำรประชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 รวมทัง้แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงวนั เวลำ สถำนทีส่ ำหรบักำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่2/2562 ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย 

จงึเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 ขอแสดงควำมนบัถอือย่ำงสงู 
 
 
 
 (นำยภำณุ ศตีสิำร) 
 ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
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สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (บญัชี 1) 

ของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ครัง้ที่ 4/2562 

เมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ

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

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

หุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

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

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

กจิการทัง้หมดจาก BGTH  ซึง่หมายถงึ ทรพัยส์นิ หนี้สนิ สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบทัง้หมดของ BGTH ทีม่อียู่ใน

ปัจจุบนัและทีจ่ะมใีนอนาคต ณ วนัโอนกจิการ ทัง้นี้ BGTH ไม่มหีนี้สนิใดๆ และมเีพยีงหุน้สามญัของ BIGGAS ณ วนัโอน

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

(“ธรุกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมด”)  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมดใหก้บั BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนที่

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

หุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่

ราคาหุ้นละ 0.861  บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดแทนการช าระ

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

ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน

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

การเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมดขา้งต้นเขา้ข่ายเป็น

การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสาม

ในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี้การเขา้ท ารายการดงักล่าว

                                                           
1 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อ
ขายทีต่กลงกนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการ

ท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ

ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (และที่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย”์) โดยมมีูลค่าของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 72.41 ตามเกณฑม์ูลค่าของหลกัทรพัย์ ค านวณ

จากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562  โดยบรษิัทฯ มไิด้มกีารได้มาซึ่งสนิทรพัย์

รายการอื่นทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ทัง้นี้ ขนาด

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่1 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 

ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัยซ์ึง่ก าหนดใหบ้รษิทัมหีน้าทีต่อ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบรษิัทต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง 

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัทโีดยมสีารสนเทศอย่างน้อยตามบญัช ี(1) ทา้ยประกาศเรื่อง

การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่

ก าหนดใน ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ โดยจดัส่งรายงานความเหน็ของที่

ปรกึษาทางการเงนิ อสิระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

(3) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่ออนุมตักิารตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยจดัส่งหนังสอืนดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากที ่ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่สี่วนได้เสยี โดยต้องระบุชื่อและ

จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมดว้ย 

 นอกจากนี้ ธุรกรรมการรบัโอนกจิการทัง้หมด และธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมด

เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (รวมเรยีกว่า “ประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เน่ืองจาก BGTH เป็นนิตบิุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ นายกมัพล ตตยิกว ีเป็นกรรมการของ

บรษิทัฯ โดยนายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ BGTH โดยมขีนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนั คดิเป็นร้อยละ 234.97 ของ

มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562  โดย
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ขนาดรายการดงักล่าวมมีูลค่าเกนิกว่าร้อยละ 3 ของทรพัยส์นิที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ  และมมีูลค่าเกนิกว่า 20 ล้าน

บาท (บรษิัท ไม่ได้เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัอื่นใดกบับุคคลที่เกีย่วโยงเดยีวกนัหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืญาติสนิทของ

บุคคลดงักล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการนี้) บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีด่ าเนินการเปิดเผยขอ้มลู

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใินการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อื

หุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยีและต้องจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือ

หุน้ของบรษิทัตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั ออพทเ์อเชยี แคปิตอล จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็

เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวขา้งต้นเพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อื

หุน้ 

 สารสนเทศเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการหลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 โดยบรษิทัฯ คาดว่า

การท ารายการดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 โดยต้องไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนมุติ

จากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท ารายการและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ดงักล่าว ภายหลงัจากไดด้ าเนินการตาม

เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 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 รวมกนัเป็นสดัสว่นเกนิกว่าร้อย
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 
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ทุนจดทะเบียนและทุนท่ี
ช า ระแล้ ว  (ณ วันที่  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 
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 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ 

3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS โดยการซือ้และรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก BGTH ภายใต้

กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“กระบวนการท า EBT”) โดยในการรบัโอน

กจิการทัง้หมดที ่BGTH มอียู่ ณ วนัโอนกจิการ ซึง่รวมถงึ หุน้สามญัของ BIGGAS ในจ านวน 39,999,998 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ (“กิจการทัง้หมดของ BGTH”) บรษิทั

ฯ จะช าระค่าตอบแทนการโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงั

การเพิม่ทุนช าระแล้ว โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่หุ้นละ 0.862 บาท หรอืคดิเป็นมูลค่ารวม

เท่ากบัจ านวน 4,263,000,000 บาทใหแ้ก่ BGTH โดยบรษิทัฯ คาดว่าการท ารายการดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส

ที่ 4 ของปี 2562 โดยต้องไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ด้รบัอนมุติจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ในการเขา้ท ารายการและ

เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ดงักล่าว ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 10. ของสารสนเทศฉบบันี้ 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากที่ BGTH ได้โอนกิจการทัง้หมดของ BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัของ BIGGAS ให้กบั 

บรษิทัฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT แลว้ BGTH จะด าเนินการจดทะเบยีนเลกิกจิการและด าเนินการแจกจ่ายทรพัยส์นิ 

(ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุ้น) ตามกระบวนการช าระบญัชใีหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น BGTH ซึ่งจะ

สง่ผลใหใ้นทา้ยทีส่ดุผูถ้อืหุน้ของ BGTH เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในสารสนเทศ

เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

3.1.1 โครงสรา้งการท ารายการและการถือหุ้นของบริษทัฯ 

ภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนและหลงัการเขา้ท ารายการ เป็นดงันี้ 

ก่อนท ารายการ                       หลงัท ารายการ 

                          

  

                                                           
2 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อ
ขายทีต่กลงกนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท  

PSTC 

BIGGAS บริษทัอ่ืนๆ 

51% 

BGTH 

49% 

PSTC 

BIGGAS บริษทัอ่ืนๆ 

100% 
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โครงสรา้งการเขา้ท ารายการของผูข้ายภายใตก้ระบวนการโอนกจิการทัง้หมด  

ก่อนท ารายการ      หลงัท ารายการ 

         

 

 

 

 

 

 

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

BIGGAS ให้กบับริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมดให้แก่กนั และบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ 

BGTH เพื่อช าระค่าตอบแทน (2) เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรษัฎากรกรณีการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนั 

BGTH จะด าเนินการจดทะเบยีนเลกิบรษิทัภายในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนักบัการโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH โดย

ภายหลงัการจดทะเบยีนเลกิบรษิทันัน้ ทรพัยส์นิทัง้หมดที ่BGTH มอียู่ ณ วนัเลกิกจิการซึง่ไดแ้ก่ หุน้สามญัของบรษิทัฯ 

จะถูกโอนคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภายใต้กระบวนการช าระบญัช ีซึง่จะส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ดผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะ

เขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

จากการที ่BGTH จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 42 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ

บรษิัทฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแล้ว นัน้ BGTH จะมหีน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อ

ครอบง ากจิการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ”) อย่างไรกต็าม BGTH จะด าเนินการขอ

ผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเขา้ท ารายการ เนื่องจากในการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพยีง

ตวักลางในการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทีซ่ึง่ภายหลงัการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะจด

ทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบริษัทฯ ทัง้หมดที่ถือโดย BGTH 

กลบัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภายใต้กระบวนการช าระบญัช ีทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการทัง้หมด

ใหแ้ก่กนัตามประมวลรษัฎากร ซึง่จะสง่ผลใหใ้นทา้ยทีส่ดุ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

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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ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นของ BGTH ที่ซึ่งภายหลงัจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT นัน้ จะ

ประกอบดว้ยบุคคลดงัมรีายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 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 ในสว่นการโอนหุน้ของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ของ BGTH ภายหลงัการเลกิบรษิทัและช าระบญัชขีอง BGTH 

ตามรายละเอยีดทีป่รากฏขา้งตน้นัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดของ BGTH  จะมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ

บรษิทัฯ  โดยภายหลงัจากกระบวนการท า EBT  นายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน BGTH จะถอืหุน้สามญั

ของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกนิ 2,590,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ

บรษิทัฯ และเมื่อนบัรวมหุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยนายธนชั ปวรวปิุลยากร ตามขอ้มลู ณ วนัปิดสมุดทะบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่

4 มิถุนายน 2562 จ านวน 59,000,000 หุ้น จะมีผลให้ นายธนัช ปวรวิปุลยากร ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้สิ้นจ านวน 

2,649,168,945 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22.34 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิม่ทุน

ช าระแล้ว โดยได้พิจารณานับรวมการถือครองหลักทรัพย์โดยการถือหุ้นของบุคคลตามตามมาตรา  258 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืมกีารกระท าการร่วมกนั 

(Concert Party) แล้ว ทัง้นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ไม่เขา้ข่ายลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤติกรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็น

การกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้ของ BGTH มหีนงัสอืรบัรองว่า ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทุกรายมไิด้

มแีละจะไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืมพีฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นในกลุ่มผูถ้ือหุน้ดงักล่าวในลกัษณะ

ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสมัพันธ์หรือ

พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่นและปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ 247 (โปรดพิจารณา

รายละเอยีดโครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายหลงัการเขา้ท ารายการในหวัขอ้ 3.1.2 ของสารสนเทศฉบบันี้) 

ทัง้นี้ นายนายธนชั ปวรวปิุลยากร ซึง่จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัฯ นัน้ ไม่เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนที ่ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

นายธนัช ปวรวปิุลยากร ได้เขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุน

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

21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท า

การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข์ นาย

สุรเดช มาลยัทอง นายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ีไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตก

ลงที่จะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 55 ของจ านวนหุน้ที่แต่ละรายไดร้บัจากการจดัสรรภายใต้

กระบวนการ EBT ดังกล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ในสว่นเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 

6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแต่ละรายจะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด

ทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้ไดร้ะบุใหม้กีารชดใชค้่าเสยีหายแก่บรษิทัฯ พรอ้มค่าปรบัในกรณีการท าผดิ

ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะท าการปิดสมุดทะเบยีนหุน้ทุกๆ 3 เดอืนเพื่อตรวจสอบนับแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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อย่างไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 

10 โดย “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกวา่ 

7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH (ภายหลงั

จากทีร่บัหุน้สามญัของบรษิทัฯ มาจากการท า EBT) จะยงัคงตอ้งมหีน้าทีป่ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาด

หลกัทรพัย์ฯ เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพจิารณาค าขอให้รบัหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสทิธใินส่วนเพิม่ทุนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยจะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดร้บัทัง้หมดออกขายภายใน

ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงั

จากวนัที่หุ้นในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผู้ถือหุ้นของ 

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 - -  - - 
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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) 

- 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 
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 ✓ ✓ 
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 รายช่ือ ต าแหน่ง ก่อนท ารายการ 
(ปัจจบุนั) 

หลงัท ารายการ 

7. นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์ กรรมการอสิระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ✓ ✓ 

8. นายพทิยาธร มฤทุสาธร กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ ✓ ✓ 

9. นายวรพงศ ์จ าจด กรรมการอสิระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ ✓ ✓ 

 

บรษิทัฯ พจิารณาการเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นหุน้สามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 

49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ BIGGAS โดยเป็นการพจิารณาเขา้ท ารายการอย่างเป็นอสิระ ซึง่มไิดม้ผีลใหบ้รษิทัฯ 

มีการเปลี่ยนลกัษณะหรือนโยบายการประกอบธุรกิจ และมิได้ส่งผลให้บริษัทมกีารโอนหรือเปลี่ยนแปลงอ านาจการ

ควบคุมในบรษิทัฯ แต่อย่างใด ทัง้นี้ บรษิทัฯ มไิดม้กีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการจดัการ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ  

โดยบรษิทัฯ ยงัคงประกอบธุรกจิดา้นพลงังาน ซึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ คณะผูบ้รหิารในปัจจุบนัของบรษิทัฯ ยงัคงบรหิารงานและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการ

เขา้ท ารายการ โดยวตัถุประสงคข์องการเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุน้ของ BIGGAS คอืการเขา้มาร่วมเป็น

พนัธมติรทางธุรกจิเพื่อขยายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิพลงังาน เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและเพิม่โอกาสทางธุรกจิ

ใหก้บักลุ่มบรษิทัฯ ในอนาคต โดยบรษิทัฯ จะสามารถลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุนและเป็นการช่วยเพิม่สภาพคล่องให้

บรษิทัฯ แทนการช าระเงนิสดในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

3.1.4 รายช่ือกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการที่มสี่วนได้เสยีและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ นายกมัพล ตติยกวี  

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั 

3.2  ประเภทและขนาดของรายการ 

3.2.1 รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

การเข้าท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ โดยเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ใน

ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์มมีูลค่าของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 72.41 ตามเกณฑม์ูลค่าของ

หลกัทรพัย ์โดยค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 เขา้ข่ายเป็นรายการ

ประเภทที ่1 ตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป โดยบรษิทัฯ มไิดม้กีารไดม้าซึง่สนิทรพัยร์ายการอื่น

ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้   

โดยมรีายละเอยีดการค านวณ ดงัต่อไปนี้ 
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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 าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ฉบบัตรวจสอบ เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้ี

การจดัท างบการเงนิรวมของ BIGGAS รายไตรมาสซึง่ผ่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัช ี
3  สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ ณ 31 มนีาคม 2562 ทีใ่ชใ้นการค านวณไม่รวมสทิธใินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า

จ 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 

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 ากบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกนั เนื่องจาก BGTH เป็นนิติบุคคลที่มผีู้ถอืหุน้รายใหญ่ ได้แก่ นายกมัพล ตติยกว ีเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
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โดยนายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ี (คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BGTH โดยมขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 234.97 ซึง่มมีูลค่าเกนิกว่ารอ้ย

ละ 3 ของทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ  ตามงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 

2562 และมมีลูค่าเกนิกว่า 20 ลา้นบาท (บรษิทั ไม่ไดเ้ขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัอื่นใดกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงเดยีวกนัหรอื

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้  โดยมี

รายละเอยีดการค านวณ ดงันี้ 

= (มลูค่าหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ x 100) / มลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA) 

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

= รอ้ยละ 234.97 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามประกาศเรื่องการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั ทนัที และบริษัทฯ ต้องขออนุมตัิการเขา้ท ารายการ

ดงักล่าวจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงโดยไม่นับคะแนนเสยีงในส่วนของผูถ้อืหุ้นทีม่สี่วนได้เสยี และต้องจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อ

แสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามรายละเอยีดทีร่ะบุขา้งตน้ 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

บรษิทัฯ จะเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยซ์ึง่เป็นหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 5 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS โดยมมีูลค่าซือ้ขายหุน้ละ 

106.58 บาท รวมเป็นราคาซือ้หุน้ของ BIGGAS ทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท  

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

รอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

4.1.  ข้อมูลทัว่ไปของ BIGGAS 

ช่ือบริษทั  บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิหลกัโดยการจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว และใหบ้รกิาร
วศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน 

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

วนัท่ีจดทะเบียนบริษทั 21 กนัยายน 2554 
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 
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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. บรษิทั เจเอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ 
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”) ประกอบธุรกจิหลกัด้านธุรกจิพลงังาน โดยแบ่งประเภท

การด าเนินธุรกจิ ดงันี้  
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1) ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซ ด าเนินการโดย BIGGAS ประกอบธุรกจิการคา้ก๊าซปิโตรเลยีม (LPG) ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้ “BIGGAS” ซึง่ในปี 2558 BIGGAS ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัิ

การคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 โดยมชี่องทางการจดัจ าหน่ายก๊าซ ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

- การขายส่งเป็นการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ  LPG โรงงาน

อุตสาหกรรม และโรงบรรจุก๊าซ LPG ในปัจจุบนั BIGGAS จะน าก๊าซ LPG มาบรรจุลงถงับรรจุก๊าซภายใน

โรงบรรจุก๊าซ โดย BIGGAS เป็นผู้ด าเนินการเอง และจดัส่งให้กลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นร้านค้าก๊าซตามพื้นที่

ต่างๆ ในเขตปรมิณฑล 

- การจ าหน่ายแบบถงับรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) ซึ่งเป็นการบรรจุก๊าซ LPG ใส่ในถงับรรจุขนาดย่อม 

เพื่อขายภาคครวัเรอืน  

นอกจากนี้ ในปี 2562 BIGGAS เริ่มมีการจ าหน่ายก๊าซ LNG (Liquefied Natural Gas) หรือ “ก๊าซธรรมชาติ

เหลว” ให้กบักลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกบัผลิตภัณฑ์ดงักล่าว  ทัง้นี้ 

ลกัษณะผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ -160 องศาเซลเซียส จนเนื้อก๊าซมี

ปรมิาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปลีย่นสภาพเป็นของเหลวเพื่อใหส้ะดวกและขนส่งไดใ้นปรมิาณมาก ลกัษณะ

การจดัจ าหน่ายแบบขายส่ง โดยจะขนส่งทางรถจากคลงั ปตท. ทีม่าบตาพุด จงัหวดัระยองไปยงัโรงงานลูกค้า

โดยตรง ทัง้นี้ BIGGAS จะมกีารลงทุนตดิตัง้ถงัเกบ็และสถานีจ่ายก๊าซ LNG ใหแ้ก่โรงงานลกูคา้โดยมสีญัญาซือ้

ขายในระยะยาว 5-10 ปี 

2) ธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรมพลงังาน ด าเนินการโดย BIGGAS โดยเฉพาะธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนักบัก๊าซ

ธรรมชาตแิบบครบวงจร ไดแ้ก่ 

- งานปฏบิตักิารดูแลและบ ารุงรกัษาสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตใินพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปรมิณฑล รวมถงึ
ภูมภิาค กล่าวคอืในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 สถาน ี 

- งานออกแบบ รบัเหมา ก่อสรา้ง ซ่อมแซมอาคารสถานี และอุปกรณ์ระบบเตมิก๊าซธรรมชาติ ใหก้บัสถานี
บรกิารก๊าซธรรมชาตทิัง้ระบบ  

- งานจดัหาและตดิตัง้เครื่องสบูอดัก๊าซธรรมชาต ิ(Compressor) พรอ้มอุปกรณ์สว่นควบ 

- งานซ่อมบ ารุงและดูแลรกัษาเครื่องสบูอดัก๊าซธรรมชาติ ซ่อมแซมตูจ้่ายก๊าซธรรมชาตแิละอุปกรณ์ รวมถงึ
ซ่อมแซมท่อก๊าซใตด้นิ ในสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาต ิ 

- งานซ่อมแซมและทดสอบถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาตบินรถบรรทุกขนสง่ก๊าซ (Long Tube)  

- งานจ าหน่ายถงัขนสง่ก๊าซธรรมชาตแิละชุดอุปกรณ์  

3) ธุรกจิสถานีขายปลกีก๊าซธรรมชาตสิ าหรบัยานยนต์ (NGV) ในเสน้ทางคมนาคมหลกั ด าเนินการโดย บรษิทั เจ

เอน็ เอน็เนอรจ์ ีคอรป์อเรชัน่ จากดั (“JN”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดย BIGGAS รอ้ยละ 100 ในปัจจุบนัมี
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สถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตแินวท่อ (Conventional Station) จ านวน 2 แห่ง บนถนนมติรภาพ อ าเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบุร ีและอ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

4) ธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อ (Logistics) ด าเนินการโดย บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ 

จ ากัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย BIGGAS เพื่อพัฒนาโครงการท่อขนส่งน ้ ามันไปยังภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยท่อขนส่งน ้ามนัดงักล่าวจะใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัจาก จุดเริม่ต้นทีค่ลงัน ้ามนั บรษิทั 

ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (Thappline) ที่อ าเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือผ่าน

จงัหวดัสระบุร ีลพบุร ีนครราชสมีา ชยัภูม ิและมจีุดสิน้สุดทีป่ลายทางซึง่เป็นคลงัน ้ามนัขนาด 150 ลา้นลติร ที่

จงัหวดัขอนแก่น รวมระยะทางในการใหบ้รกิารขนส่งทางท่อประมาณ 342 กโิลเมตร โดย ณ คลงัปลายทางที่

จงัหวดัขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน ้ามนัเชื้อเพลงิสู่ภูมภิาคและกลุ่มประเทศในประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ไดแ้ก่ ลาว โดยในวนัที ่8 มกราคม 2562 ทีผ่่านมา โครงการดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่

เรยีบรอ้ย 

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    
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ส าหรบังวดปีส้ินสุดวนัท่ี 
หน่วย: ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 
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 
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 
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5.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเง่ือนไขการช าระราคา 

บรษิัทฯ จะรบัโอนหุ้นสามญัของ BIGGAS ทัง้หมดจ านวน 39,999,998 หุ้น จาก BGTH ภายใต้กระบวนการโอน

กจิการทัง้หมด ในราคาหุน้ละ 106.583 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 4,263,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ จะช าระ

สิง่ตอบแทนใหแ้ก่ BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระ

แลว้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ออกใหม่หุน้ละ 0.86 บาท  คดิเป็นมูลค่ารวมเท่ากบั 4,263,000,000 

บาท โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการเขา้ท ารายการโอนหุน้และช าระราคาหุน้ภายใต้เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบุในขอ้ 10. 

ของสารสนเทศฉบบันี้  

6.  มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิทัฯ จะไดร้บัโอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึ หุน้สามญัของ BIGGAS 

จ านวน 39,999,998 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท ในราคาหุน้ละ 106.58 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 4,263,000,000 บาท 

โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS  

7. เกณฑท่ี์ใช้ก าหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัการรบัโอนหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ใน

ราคารวม 4,263,000,000 บาท หรอืคดิเป็นราคาหุน้ละ 106.58 บาท เป็นการก าหนดราคาซือ้ขายที่มาจากการเจรจาตก

ลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ 

BIGGAS ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash flow) ซึง่ไดค้ านึงถงึศกัยภาพ และความสามารถในการท าก าไร

ของกิจการในอนาคต โดยมีสมมติฐานที่ส าคญัคือ ผลการด าเนินงานในอดีตย้อนหลงั ประมาณการอตัราเติบโตของ 

BIGGAS และ JN ประกอบกับแผนงานการขยายธุรกิจจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ BIGGAS  รวมถึง

โครงการท่อขนส่งน ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งของ TPN โดยมูลค่าส่วนของผู้

ถือหุ้นของ BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทีอ่อกและช าระแล้วทัง้หมดของ BIGGAS จากการประเมนิมูลค่าอยู่

ระหว่าง 3,934 – 4,742 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูค่าหุน้ละ 98.3 – 118.6 บาทต่อหุน้ และมมีลูค่าตามบญัชขีองสว่นของผู้

ถอืหุน้ (Book value) ในสดัสว่นดงักล่าวเท่ากบั 870.98 ลา้นบาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะช าระค่าเขา้ซือ้หุน้สามญัดงักล่าว ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื

หุ้นของ BIGGAS รวมจ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิม่ทุน

เท่ากบัหุน้ละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท ทัง้นี้ การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนดว้ยหุน้สามญัใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท ดงักล่าวมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ มเีกณฑ์ในการ

                                                           
3 การแสดงราคาขายหุน้สามญัของ BIGGAS มลูค่า 106.5750 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่ก
ลงกนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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ก าหนดราคาอา้งองิจากการประเมนิมลูค่าตามวธิีคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash flow) แยกแต่ละธุรกจิ (Sum of 

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

Backup) (2) มูลค่าธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน (Renewable Energy)  (3) มูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BIGGAS ใน

สัดส่วนร้อยละ 51  โดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  ซึ่งได้ค านึงถึงศักยภาพ 

ความสามารถในการท าก าไรและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  ในอนาคต ภายใต้สมมติฐานที่ส าคญั คือ ธุรกิจ Power 

Backup พจิารณาจากผลการด าเนินงานในอดตีและประมาณการอตัราเติบโตของมูลค่าโครงการของลูกค้าในอนาคต  

ธุรกจิ Renewable Energy ประเมนิมูลค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสญัญาขายไฟฟ้า (PPA) โดยพจิารณาจากผลการ

ด าเนินงานในอดตียอ้นหลงั ประกอบกบังบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุน้ของ BIGGAS พจิารณาตาม

สมมตฐิานทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการก าหนดราคาเสนอขายประกอบกบัราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในช่วง 15 วนั

ท าการติดต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อขออนุมตัใิห้

บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (“ราคาตลาด”) คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท 

ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล SETSMART ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ การเสนอขายหุ้น

สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายที่ไม่มี

สว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาด  

ทัง้นี้ ในอดตีปี 2560 บรษิัทฯ ได้เขา้ท ารายการซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของ BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 51ของหุน้ที่

ออกและช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน โดยเป็นการพจิารณาเขา้ลงทุนในสดัส่วนทีท่ าใหบ้รษิทัฯ มอี านาจควบคุม และมี

มูลค่าสิง่ตอบแทนทีก่ าหนดมาจากการเจรจาตกลงระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ประกอบกบัการประเมนิมูลค่าดว้ยวธิสี่วนลด

กระแสเงนิสดจากการประกอบธุรกจิหลกั และแผนธุรกจิของกลุ่ม BIGGAS ณ ขณะนัน้ ไดแ้ก่ ธุรกจิวศิวกรรมพลงังาน 

ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ธุรกจิบรกิารขนสง่  และจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เป็นตน้ 

8. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะได้รบัจากการท ารายการ 

บรษิัทฯ มวีสิยัทศัน์ในการเป็นผู้น าด้านการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถึงการเป็นผู้

ใหบ้รกิารทางดา้นธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS เพิม่ในสดัส่วนรอ้ยละ 

49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สามญัใน BIGGAS ทัง้หมดในสดัสว่นรอ้ย

ละ 100 นัน้ บรษิทัฯ คาดว่าจะเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) โอกาสในการขยายธุรกจิตามวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ  
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การพจิารณาเขา้ลงทุนดงักล่าว จะเป็นการสรา้งโอกาสในการขยายการเตบิโตของธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ 

และสรา้งความแขง็แกร่งใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในดา้นการประกอบธุรกจิ

พลงังานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกจิการจ าหน่ายเชื้อเพลิงผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ธุรกิจการ

ให้บรกิารวศิวกรรมพลงังานทีเ่กี่ยวเนื่องกบัก๊าซธรรมชาต ิด้านการวางระบบท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน ้ามนั ระบบ

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทมีงานและบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง และธุรกิจให้บริการขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อซึ่งเป็นธุรกจิที่มี

ศกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต  

ทัง้นี้ การทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงทุนใน BIGGAS เพิม่ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั

ฯ เพื่อช าระสิง่ตอบแทน จะท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้าซึง่พนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัซึง่จะไดเ้ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิความสามารถแขง่ขนัและการเตบิโตร่วมกนัไปกบับรษิทัฯ ในระยะยาว โดยมติอ้งมี

ขอ้กงัวลเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกจิในบางส่วนทีอ่าจคลา้ยคลงึกนั 

เช่น ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมพลงังาน หรอื EPC ดว้ยเหตุนี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิ

การต่อยอดและขยายธุรกจิพลงังานของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้กีารเตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต 

(2) เสรมิสรา้งผลด าเนินงานและสภาพคล่องของบรษิทัฯ 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารรบัรูก้ าไรจากผลการด าเนินงานของ BIGGAS ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้อยู่ในสดัสว่นรอ้ยละ 51  

อย่างไรกด็ ีการพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้ จะมผีลท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สามญัของ 

BIGGAS ในสัดส่วนร้อยละ 100 และสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานทัง้หมดจากการประกอบธุรกิจของ 

BIGGAS ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งผลการด าเนินและกระแสเงนิสดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้นอนาคต นอกจากนี้ การ

พจิารณาเขา้ท ารายการลงทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แทนการช าระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

นัน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิม่สภาพคล่องให้

บรษิทัฯ โดยการส ารองเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืค่าใชจ้่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ 

ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะไดผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัและมปีระสบการณ์ในธุรกจิพลงังานเขา้มาช่วย

สนบัสนุนการขยายธุรกจิใหม้กีารเตบิโตในอนาคต 

(3) สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว 

เนื่องจาก BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูป้ระกอบธุรกจิดา้นพลงังานเชือ้เพลงิทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะ

เตบิโตอย่างมัน่คงในอนาคต การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว จะช่วยเพิม่โอกาสใน

การขยายธุรกจิและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการ

ระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต  
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9. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์และรายละเอียดในการออกหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯ จะช าระค่าตอบแทนส าหรบัการไดม้าซึ่งหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.86 บาท รวมเป็นมูลค่า 4,263,000,000 บาท ใหแ้ก่ 

BGTH แทนการจ่ายเงนิสด บรษิทัฯ จงึไม่มภีาระในการจดัหาแหล่งเงนิทุน 

10. เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

ความส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว จะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขทีส่ าคญั ดงัต่อไปนี้ 

(1) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้
กระบวนการโอนกจิการทัง้หมด ซึง่เขา้ขา่ยเป็นการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั รวมทัง้ อนุมตัเิรื่องต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น และ/หรอื เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว  

(2) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตักิารการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทฯ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์ (Specific Objective) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ได้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการรบั
โอนกจิการทัง้หมดแทนการช าระค่าตอบแทน จาก BGTH  ด้วยเงนิสด (Payment in Kind) และเป็น
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ   

(3) ส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ตามประกาศที ่ทจ.72/2558 

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BGTH มีมติอนุมตัิการโอนกจิการทัง้หมด ให้แก่
บรษิทัฯ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาโอนกจิการทัง้หมด รวมถงึขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการดงักล่าว ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดเพื่อใหก้ารเขา้ท ารายการลงทุน
ในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใตก้ระบวนการโอนกจิการส าเรจ็ลุล่วง 

(5) BGTH ได้รบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัทฯ จากส านักงาน ก.ล.ต. 
เนื่องจากในการเขา้ท ารายการดงักล่าว BGTH จะเป็นเพยีงตวักลางในการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ 
ของผูถ้อืหุน้ของ BGTH ชัว่คราว 

(6) BIGGAS และ บรษิัทฯ ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง 
ธนาคาร/ผู้ให้กู้ เป็นต้น) ตามที่จ าเป็นในส่วนที่เกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ของทัง้คู่
ก่อนการเขา้ท ารายการ 

(7) บริษัทฯ และ BGTH ได้ด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ต้องปฏบิตัิก่อนการเขา้ท ารายการ

ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้และสญัญาโอนกจิการทัง้หมดครบถว้น 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2562 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารเขา้ท า

รายการดงักล่าว เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

และมคีวามสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการก าหนดมลูค่าสิง่ตอบแทนมี

ความเหมาะสม และจะสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่างจากความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ 

-ไม่ม-ี 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ขอรบัรองว่า ขอ้มูลในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าใหบุ้คคลอื่น

ส าคญัผดิหรอืไม่ขาดขอ้มลูทีค่วรแจง้ในสาระส าคญั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 
 กรรมการ 
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สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั  

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

เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2562 มีมติอนุมตัิเหน็ควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา

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

ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ให้แก่ บรษิทั บจีที ีโฮลดิง้ จ ากดั 

(“BGTH”)  ในราคาหุน้ละ 0.861 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้

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

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

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

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

ในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ  

โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ นัน้เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ทีร่าคาหุน้ละ 0.86 บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ย

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

บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) (“ประกาศคณะกรรมการ

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

ฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ก่อนการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

ทัง้นี้ ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้มดีงัต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ และ

การก าหนดราคาตลาด 

1.1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

                                                           
1 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคา
ซื้อขายทีต่กลงกนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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บรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ

ช าระมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS ให้แก่ BGTH โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน

ดงักล่าวเท่ากบั 0.862 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการ

เขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้

ทัง้หมดทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท โดยราคาเสนอขาย

ดงักล่าวถอืเป็นการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 จากราคาตลาดตามทีก่ าหนด

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558  

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อช าระเป็น

ค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการท า EBT กล่าวคอื BGTH จะโอน

กจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึหุน้สามญัของ BIGGAS ใหก้บับรษิทัฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT โดย

มูลค่าของกจิการทัง้หมดของ BGTH เท่ากบั 4,263,000,000 บาท และบรษิัทฯ จะช าระค่ากจิการทัง้หมดของ 

BGTH ดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 42 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบรษิัทฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแล้ว โดยก าหนดราคาหุ้น

สามญัเพิม่ทุนทีร่าคา 0.86 บาทต่อหุน้ รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท และภายหลงัจากที ่BGTH ได้

โอนกจิการทัง้หมดของ BGTH ซึง่รวมถงึหุน้สามญัของ BIGGAS ใหก้บับรษิทัฯ แลว้ BGTH จะด าเนินการจด

ทะเบยีนเลกิกจิการและด าเนินการแจกจ่ายทรพัยส์นิ (ซึง่รวมถงึหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 

หุน้) ตามกระบวนการช าระบญัชใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ BGTH  ซึง่จะสง่ผลใหใ้นทา้ยทีส่ดุผูถ้อืหุน้ของ BGTH เขา้มาเป็น

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

จากการที ่BGTH จะได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 42  ของหุน้ทีอ่อกและช าระ

แลว้ของบรษิทัฯ ภายหลงัการเพิม่ทุนช าระแลว้ นัน้ BGTH จะมหีน้าทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ

บรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารใน

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ( “ประกาศเรื่องการเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ”) 

อย่างไรกต็าม BGTH จะด าเนินการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเขา้ท ารายการ เนื่องดว้ย

กรณีมีเหตจุ ำเป็นและสมควร จำกกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษัิทฯ เป็นกำรชั่วครำว ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

BGTH จะเป็นเพยีงตวักลางในการถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ของผูถ้อืหุ้นของ BGTH ทีซ่ึ่งภายหลงัการเขา้ท า

รายการดงักล่าว BGTH จะจดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และโอนหุน้ของ

                                                           
2 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคา
ซื้อขายทีต่กลงกนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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บรษิทัฯ ทัง้หมดทีถ่อืโดย BGTH กลบัคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ภายใตก้ระบวนการช าระบญัช ีทัง้นี้ เพื่อให้

เป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกจิการทัง้หมดใหแ้ก่กนัตามประมวลรษัฎากร พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวงและ

ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรที่เกีย่วขอ้ง ซึง่จะส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ด ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะเขา้มาเป็นผู้ถือหุ้น

ของบรษิทัฯ  

นอกจากนี้ การทีน่างสาวหลวิ ฉี ฮาน คนต่างดา้วซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ BGTH และจะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทุนของบรษิัทฯ จ านวน 55,788,257 หุ้น นัน้ จะไม่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุ้นของคนต่างดา้วของ

บรษิทัฯ แต่อย่างใด  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ BGTH ทีซ่ึง่ภายหลงัจะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใต้กระบวนการท า EBT นัน้ จะ

ประกอบดว้ยบุคคลดงัมรีายชื่อและสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 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 2,590,168,946 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 



 
 

 
 
 
 

หน้า 4 / 21 

ทะเบยีนเลขที ่ 0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส านกังานใหญ่ อาคารพเีอสท ีเลขที ่325/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

 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) 

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 ในส่วนการโอนหุ้นของบรษิัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นของ BGTH ภายหลงัการเลกิบรษิัทและช าระบญัชขีอง 

BGTH ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้นนัน้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของ BGTH  จะมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทัฯ โดยภายหลงัจากกระบวนการท า EBT นายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

ใหญ่ใน BGTH จะถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในจ านวนไม่เกนิ 2,590,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21.84 

ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ และ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ วนัที ่4 มถุินายน 2562 เมื่อนบัรวม

หุน้ของบรษิทัฯ ทีถ่อืโดยนายธนชั ปวรวปิุลยากร จ านวน 59,000,000 หุน้ และบุคคลตามตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“บุคคลตามมาตรา 258”) 

ของนายธนชั ปวรวปิุลยากร (หากม)ี จะมผีลให ้นายธนชั ปวรวปิุลยากร และบุคคลตามมาตรา 258 ถอืหุน้ของ

บรษิทัฯ รวมทัง้สิน้จ านวน 2,649,168,945 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22.34 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

ของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนช าระแล้ว ทัง้นี้  กลุ่มผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายไม่เข้าข่ายลักษณะ

ความสมัพนัธ์หรอืพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 

BGTH มหีนังสอืรบัรองว่า ผู้ถือหุ้นของ BGTH ทุกรายมไิด้มแีละจะไม่มีความสมัพนัธ์หรอืมพีฤติกรรมที่เขา้

ลักษณะการกระท าร่วมกับบุคคลอื่นในกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวในลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะ

เป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นและปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247 (โปรดพจิารณาโครงสรา้งการถือหุ้น

ของบรษิทัฯ ภายหลงัการเขา้ท ารายการภายใต้ หวัขอ้ 3.1.2 ในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการ

เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ)  
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ทัง้นี้ นายนายธนัช ปวรวปิุลยากร ซึง่จะเขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ นัน้ ไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ) 

นายธนัช ปวรวปิุลยากร ไดเ้ขา้ลงนามในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่

ทุนของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัจากการจดัสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดงักล่าว ทัง้จ านวน 2,590,168,945 หุน้ หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 21.84 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่

หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ  นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นใน BGTH จ านวน 4 ราย ได้แก่

นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์นายสรุเดช มาลยัทอง นายกมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ีไดเ้ขา้ลงนาม

ในขอ้ตกลงหา้มขายหุน้โดยสมคัรใจ โดยตกลงทีจ่ะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 55 ของ

จ านวนหุน้ทีแ่ต่ละรายไดร้บัจากการจดัสรรภายใต้กระบวนการ EBT ดงักล่าว ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี 

นับแต่วนัที่หุ้นของบรษิัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นในส่วนเพิม่ทุน

ดงักล่าว ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายจะ

สามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ทัง้นี้ ใน

ข้อตกลงห้ามขายหุ้นได้ระบุให้มีการชดใช้ค่าเสยีหายแก่บริษัทฯ พร้อมค่าปรบัในกรณีการท าผิดข้อตกลง

ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะท าการปิดสมุดทะเบยีนหุน้ทุกๆ 3 เดอืนเพื่อตรวจสอบนบัแต่วนัทีหุ่น้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทัเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่ารอ้ย

ละ 10 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ 

ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ ผู้

ถือหุ้นของ BGTH (ภายหลงัจากที่รบัหุ้นสามญัของบรษิัทฯ มาจากการท า EBT) จะยงัคงต้องมหีน้าที่ปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บั

หุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธใินสว่นเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ.2558 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยจะ

ไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท า

การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัทีหุ่น้ในส่วนเพิม่ทุนดงักล่าว ท าการซื้อ

ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่

หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย  

ทัง้นี้  การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อช าระเป็น

ค่าตอบแทนการเขา้ซื้อหุน้ดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการเกีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่ว

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

ซึ่งเป็นผู้ขายเป็นนิติบุคลที่มผีูถ้ือหุน้รายใหญ่ ได้แก่ นายกมัพล ตติยกวี เป็นกรรมการของบรษิัทฯ โดยนาย

กมัพล ตตยิกว ีและนางวริชัดา ตตยิกว ี(คู่สมรส) ถอืหุน้ใน BGTH รวมกนัเป็นสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BGTH  

โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้เพิม่เตมิในสารสนเทศรายการ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 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 านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้น้ี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ 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 
 

นายกมัพล และนางวริชัดา 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 
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 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือ
ใน BGTH 

จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้น้ี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 
4 มิถนุายน 2562* 

(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

5 นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์ 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 นางสาวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 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 

14 นายเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา 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 

แสดงรายละเอยีดดงันี้  

(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-ี 



 
 

 
 
 
 

หน้า 8 / 21 

ทะเบยีนเลขที ่ 0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส านกังานใหญ่ อาคารพเีอสท ีเลขที ่325/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

(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 

 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 

ตติยกว ีซึ่งเป็นกรรมการ

บรษิทัฯ 

(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 
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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 

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 
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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 

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 
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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-ี 

1.2. การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ 

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

บาทต่อหุน้ ซึง่ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และผูข้าย โดย

เป็นราคาที่ไม่มสี่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดไม่ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์
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ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิห้

เสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่  

1.3. การก าหนดราคาตลาด 

ราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงั 15 วนั

ท าการติดต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 เพื่อขอ

อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม  2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 

บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึง่ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อการ

ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีไ่ม่มสีว่นลดเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

จากราคาตลาด ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558  

ทัง้นี้ หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูข้ายเป็นราคาทีม่สี่วนลดจากราคาตลาดเกนิกว่าร้อยละ 10 

โดย “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่

น้อยกว่า 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้ ผูถ้อืหุน้ของ 

BGTH (ภายหลงัจากทีร่บัหุน้สามญัของบรษิทัฯ มาจากการท า EBT) จะไม่น าหุน้สามญัเพิม่ทุนที่ไดร้บัทัง้หมด

ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดงักล่าว ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ครบ

ก าหนดระยะเวลา 6 เดอืน ผูถ้อืหุน้ของ BGTH จะสามารถทยอยขายหุน้ทีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องหลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธใินส่วนเพิม่ทุน เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

พ.ศ.2558 (และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

1.4. แผนการเสนอขาย 

ก าหนดการขายหุน้สามญัเพิม่ทุนส าหรบัรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าวภายในไตรมาสที ่4 

ของปี 2562 โดยต้องไม่เกนิ 3 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัอนมุตจิากที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นในการเขา้ท ารายการ

และเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดงักล่าว ภายใต้เงื่อนไขในการเข้าท ารายการที่ระบุไว้ในขอ้ 10. ในสารสนเทศ

รายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

2. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แผนการใช้เงิน 

2.1. วตัถปุระสงคใ์นการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ 
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ปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ใน BIGGAS คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

ของ BIGGAS โดยบริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อการช าระมูลค่าการลงทุนในหุ้น

สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้

ของ BIGGAS เพื่อการขยายการเติบโตของธุรกิจพลงังาน และสร้างความแขง็แกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในดา้นการประกอบธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร อนัจะสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บั

กลุ่มบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ทัง้นี้ BIGGAS เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัดา้นพลงังาน เกีย่วกบัการ

จ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว รวมถึงการให้บริการขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อซึ่ง

ด าเนินการโดย บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมา

ดว้ย 1 สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1 ) 

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 : ประกอบธุรกจิหลกัดา้นพลงังาน ไดแ้ก่ ธุรกจิจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

(LPG) และก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ธุรกจิใหบ้รกิารทางดา้นวศิวกรรม

พลังงาน (Engineering Services) ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติ

ส าหรบัยานยนต์ (NGV) และธุรกจิใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่ง

ทางท่อ 

2.2. โอกาสท่ีจะสรา้งรายได้ให้กบับริษทัฯ 

การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS เพิม่ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมด

ของ BIGGAS จะท าใหบ้รษิทัฯ ถือหุ้นสามญัใน BIGGAS ทัง้หมดในสดัส่วนร้อยละ 100 นัน้ จะเป็นการสรา้ง

โอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกจิพลงังานของบรษิัทฯ  และสร้างความแขง็แกร่งใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในดา้นการประกอบธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร ซึง่ครอบคลุมถงึธุรกจิการ

จ าหน่ายเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ธุรกิจการให้บริการวิศวกรรมพลงังานที่เกี่ยวเนื่อง  และธุรกิจ

ใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัโดยระบบขนส่งทางท่อซึง่เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างมัน่คงใน

อนาคต โดยจะเป็นการสรา้งโอกาสในการเพิม่รายได้ และผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอใหก้บับรษิทัฯ ใน
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อนาคต ทัง้นี้ ปัจจุบนั TPN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ BIGGAS ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งโครงการระบบท่อ

ขนส่งน ้ามนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อให้บรกิารขนส่งน ้ามนัทางท่อแก่กลุ่มสถานีบรกิารน ้ามนับรเิวณ

ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ คาดว่าโครงการดงักล่าวจะสามารถสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงนิสดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัในระยะ

ยาวไดใ้นอนาคต 

2.3. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ส าเรจ็และความเส่ียงจากการ

ด าเนินการโครงการ 

การพจิารณาลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในครัง้นี้นัน้ บรษิทัฯ อาจเผชญิความเสีย่งในกรณีทีร่ายไดแ้ละผล

การด าเนินงานรวมของ BIGGAS ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ ซึ่งอาจเกดิขึน้จากหลายสาเหตุ เช่น ปรมิาณการ

จ าหน่ายก๊าซ LPG ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องมาจากความผนัผวนของราคาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในกลุ่มคมนาคมเมื่อเทยีบเชื้อเพลิงทดแทนอื่นเช่นน ้ามนั และภาวะการ

แขง่ขนัในอุตสาหกรรมการจ าหน่ายก๊าซของภาคครวัเรอืน ส าหรบัธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิประเภท LNG ซึง่เป็น

ธุรกจิใหม่อาจมคีวามเสีย่งในดา้นปรมิาณการจ าหน่ายทีอ่าจไม่ไดต้ามเป้าหมายทีไ่ดค้าดการณ์ไว้ หรอือาจใช้

เวลานานกว่าทีป่ระมาณการไว้ เนื่องจากในช่วงแรกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายซึง่เป็นผูใ้ชง้านภาคอุตสาหกรรมตอ้งมี

การพจิารณาต้นทุนการติดตัง้อุปกรณ์ครัง้แรกประกอบกบัต้นทุนเชือ้เพลงิทีค่าดว่าจะประหยดัได ้  นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งจากโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งซึง่อาจเกดิความ

ล่าช้าซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้

พจิารณาความเสีย่งดงักล่าวอย่างรอบคอบแลว้ และบรษิทัฯ ไดพ้ยายามบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าว โดย

ความเสีย่งสว่นใหญ่เป็นความเสีย่งทัว่ไปในอุตสาหกรรมธุรกจิจ าหน่ายเชือ้เพลงิ 

2.4. งบประมาณทัง้หมดท่ีคาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทัง้หมดท่ีคาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้

โครงการสามารถสรา้งรายได้ให้แก่บริษทัฯ  

บรษิัทฯ จะรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก BGTH ซึ่งรวมถึงหุ้นสามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 ล้านหุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 5 บาท ในราคาซือ้ขายหุน้ละ 106.58 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 ล้าน

บาท โดยการช าระมูลค่าด้วยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในลกัษณะการเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากดั ทัง้นี้ การลงทุนในโครงการหลกัของกลุ่ม BIGGAS ซึง่คอืโครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัซึง่ด าเนินการ

โดย TPN มงีบประมาณการลงทุนของโครงการจ านวน 9,769 ล้านบาท โดยบรษิัทฯ ประมาณการการจดัหา

แหล่งเงนิทุนจากการเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอืการออกหุน้กูข้องบรษิทัฯ จ านวนประมาณ 7,000 – 

7,500 ลา้นบาท และสว่นทีเ่หลอืมาจากการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนทีอ่อกใหม่ของ TPN และ/ หรอืเสนอขายหุน้ TPN 

เดมิใหก้บับุคคลในวงจ ากดั ไดแ้ก่ Strategic Partners ซงึจะส่งผลใหส้ดัส่วนการถอืหุ้นใน TPN ลดลงไป ทัง้นี้ 
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บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะยงัคงถอืหุน้ใน TPN ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 โดยปัจจุบนั TPN มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้

จ านวน 1,800 ล้านบาท3 ทัง้นี้  บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการลงทุนและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่

เหมาะสมทีส่ดุโดยค 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 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อา้งองิราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่

2/2562 ซึ่งเท่ากบั 0.71 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนจะไม่ส่งผลให้เกดิการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก

ราคาเสนอขายสงูกว่าราคาตลาด 

3.2. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

                                                           
3 ปัจจุบนั ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2562 TPN มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 1,800 ลา้นบาท โดย BIGGAS ถอืหุน้ใน TPN ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 94 ของทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 
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=           จ านวนหุน้เพิม่ทุน                       

  จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้เพิม่ทุน 

=             4,981,094,116   

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

= รอ้ยละ 42 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจะส่งผลใหเ้กดิการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) ใน

อตัรารอ้ยละ 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 

เมื่อเปรยีบเทยีบประโยชน์ทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อรองรับการเขา้ท ารายการ

ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS กบัการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) และการลดลงของก าไร

ต่อหุน้ (Earning per share) ตามรายละเอยีดขา้งต้น คณะกรรมการเหน็ว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อ

รองรบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ใหป้ระโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้มากกวา่ผลกระทบต่อการลดลงของสทิธอิอกเสยีงของ

ผูถ้อืหุน้ เนื่องจากการเขา้ท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS จะมปีระโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ตามทีป่รากฎในขอ้ 3.4 ดา้นล่าง ทัง้นี้ บรษิทัฯ พจิารณาการเขา้ท ารายการลงทุนดงักล่าว ในลกัษณะ

การเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในภาพรวมร่วมกบัประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัดงักล่าวในอนาคตเป็น

หลกั แทนการพจิารณาการเขา้ลงทุนส าหรบัแต่ละรายโครงการ อย่างไรกต็าม เพื่อวตัถุประสงคข์องการเปิดเผย

ข้อมูลตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเข้าลงทุนของบริษัทฯ ทัง้หมดใน BIGGAS มีอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุน (Internal Rate of Return หรือ “IRR”) เท่ากบัร้อยละ 8.8  โดย

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

และมมีลูค่าปัจจุบนัสทุธ ิ(Net Present Value) ซึง่เท่ากบัประมาณ 3,089 ลา้นบาท 
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3.4. ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ในการทีบ่รษิทัฯ ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ จะมี

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1) การเขา้ท ารายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในธุรกจิจ าหน่าย

เชือ้เพลงิและวศิวกรรมพลงังาน จะช่วยส่งเสรมิการประกอบธุรกจิดา้นพลงังานของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวาม

ครอบคลุมและชดัเจนยิง่ขึน้ และเป็นการสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ ใหม้กีารเตบิโต

อย่างมัน่คงในระยะยาวซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในการเป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการระบบ

ไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร 

2) การเขา้ท ารายการลงทุนในครัง้นี้ จะมผีลท าให้บรษิทัฯ ถือหุ้นสามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 100 

ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ และสามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานทัง้หมดจากการประกอบธุรกจิของ BIGGAS 

ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการด าเนินและกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การ

พจิารณาเขา้ท ารายการลงทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แทนการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิ

สดนัน้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดภาระในการจดัหาเงนิลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิม่สภาพ

คล่องใหบ้รษิทัฯ โดยการส ารองเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืค่าใชจ้่ายในโครงการลงทุนของ

กลุ่มบรษิัทฯ ในขณะที่บรษิทัฯ จะได้ผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัและมปีระสบการณ์ในธุรกจิ

พลงังานเขา้มาช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกจิใหม้กีารเตบิโตในอนาคต 

3) BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูป้ระกอบธุรกจิดา้นพลงังานเชือ้เพลงิทีม่ศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต

อย่างมัน่คงในอนาคต การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว จะชว่ยเพิม่โอกาสในการ

ขยายธุรกจิและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการ

ระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนท่ี ทจ.73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนเพื่อขออนุมติั

การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 พจิารณาอนุมตัิ

ให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมดให้แก่กัน  จ านวน 

39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 106.58 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้น 

4,263,000,000 บาท โดยช าระค่าตอบแทนเป็นหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 4,981,094,116 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 0.10 บาท ในราคา 0.86 บาท (ซึ่งมากกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 15 วันท าการก่อนการประชุม
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คณะกรรมการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เนื่องจาก

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และการก าหนดมลูค่าสิง่

ตอบแทน รวมถงึการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อก

ใหม่เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสม โดย BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูจ้ าหน่ายและใหบ้รกิารดา้น

พลงังานที่มปีระสบการณ์ในธุรกจิจ าหน่ายเชื้อเพลงิและมศีกัยภาพในการด าเนินธุรกจิให้บรกิารพลงังงานที่

ครอบคลุมในอนาคต ซึง่จะสง่ผลต่อการเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างมเีสถยีรภาพในระยะยาว 

4.1. ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขาย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า การก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนและราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสม โดยบรษิทัฯ ก าหนดมูลค่าสิง่ตอบแทนการเขา้ท ารายการดว้ยหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิัทฯ จ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.1 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท อ้างองิจาก

เจรจาตกลงระหว่างผู้ซือ้และผูข้าย โดยมีหลกัเกณฑใ์นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมตามวธิคีดิลดกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash Flow) แยกแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) คือ (1) มูลค่าธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และ

ติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม (Power Backup) (2) มูลค่าธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน (Renewable Energy)  (3) มูลค่าส่วนของผูถ้อืหุน้ของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 51 โดยอา้งองิจาก

ประมาณการทางการเงนิโดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ซึง่ไดค้ านึงถงึศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไรและ

การขยายธุรกจิของบรษิัทฯ ในอนาคต ภายใต้สมมตฐิานทีส่ าคญั คอื ธุรกจิ Power Backup พจิารณาจากผล

การด าเนินงานในอดตีและประมาณการอตัราเตบิโตของมูลค่าโครงการของลูกคา้ในอนาคต ธุรกจิ Renewable 

Energy ประเมนิมลูค่าแยกแต่ละโรงไฟฟ้าตามอายุสญัญาขายไฟฟ้า (PPA) โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน

ในอดตียอ้นหลงั ประกอบกบังบประมาณการลงทุนของโรงไฟฟ้า และมูลค่าหุน้ของ BIGGAS พจิารณาจากผล

การด าเนินงานในอดตีและประมาณการอตัราเตบิโตของ BIGGAS และ JN ประกอบกบัแผนงานการขยายธุรกจิ

จ าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ของ BIGGAS รวมถึงโครงการท่อขนส่งน ้ามนัไปยงัภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งของ TPN 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ก าหนดใหร้าคาหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ที่เสนอขายนัน้ไม่มสี่วนลดเกนิกว่าร้อยละ 10 จาก

ราคาตลาด โดยราคาตลาดจะพจิารณาจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัฯ ในช่วง 15 

วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2562 เพื่อขอ

อนุมตัิให้บรษิัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน คือตัง้แต่วนัที่ 12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2562 ซึ่งจะเท่ากบั 

0.71 บาท ตามขอ้มูลการซื้อขายหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ที่ปรากฎใน SETSMART (www.setsmart.com) ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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4.2. เหตผุลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเหน็ว่าการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นี้ เป็นการช าระ

ค่าตอบแทนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS โดยเป็นการเสนอขายใหแ้ก่พนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic 

partner) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BIGGAS ซึ่งมีประสบการณ์และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจด้านการ

จ าหน่ายเชื้อเพลิงจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และวิศวกรรมพลงังานอนัจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการ

แขง่ขนัและการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยมติอ้งกงัวลถงึขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกจิในบางสว่นงาน

ทีอ่าจคลา้ยคลงึกนั เช่น ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นวศิวกรรมพลงังาน หรอื EPC นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนเพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการท ารายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ท าให้บรษิทัฯ สามารถเกบ็

รกัษาเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ หรอืใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการใช้

จ่ายลงทุนในการด าเนินโครงการระบบท่อขนสง่น ้ามนัภายใต ้TPN และ/หรอื น าไปช าระหนี้ต่างๆ ซึง่ถอืเป็นการ

ลดภาระในการก่อหนี้ และเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมถงึความสามารถในการระดมทุนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัการออกหุ้นเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ซึง่ใชร้ะยะเวลาและมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการสูง

และอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามจ านวนทีต่้องการ หรอืการออกหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งจะเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นและอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตาม

จ านวนทีต่้องการ ทัง้นี้ การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จะสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเรว็

ตรงตามจ านวนทีต่อ้งการ 

4.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า การเสนอขายหุน้เพิม่ทุนแก่บุคคลในวงจ ากดัมเีพื่อช าระค่าตอบแทนใน

การเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของ BIGGAS ในเบื้องต้นบรษิทัฯ มแีผนในการเขา้ท ารายการภายหลงัจากทีไ่ดร้บั

การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2562 ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 10 ของ

สารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

4.4. ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้จากการเสนอ

ขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ ไดศ้กึษาความจ าเป็นของการเพิม่ทุนในครัง้นี้แลว้ โดยการออก

หุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อการช าระคา่ตอบแทนการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS จ านวน 39,999,998 หุน้ 

หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS ในครัง้นี้ จะช่วยสนบัสนุนการ

ขยายธุรกจิพลงังานของบรษิทัฯ และเพิม่โอกาสของการเตบิโตของรายไดแ้ละผลการด าเนินงานในอนาคต ทัง้นี้ 

ส าหรบัการด าเนินการตามโครงการระบบท่อขนสง่น ้ามนัของ TPN ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ BIGGAS นัน้ บรษิทัมี
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แผนการหาแหล่งเงนิทุนอื่นๆ คอื เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื บรษิทัออกหุน้กูร้ะยะยาวจ านวนประมาณ 

7,200 ลา้นบาท และจดัสรรหุน้เพิม่ทุนออกใหม่ของ TPN และ/หรอืเสนอขายหุน้ TPN เดมิใหก้บับุคคลในวงจา

กดั ไดแ้ก ่Strategic Partners ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา ในการลงทุนและการจดัหาแหล่งเงนิทุนที่

เหมาะสมทีส่ดุโดยค านึงถงึสภาพคล่อง รวมถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกั 

4.5. ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่า การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุน้

สามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ BIGGAS จากเดมิทีบ่รษิทัฯ 

ถือหุ้นสามัญของ BIGGAS อยู่ในสดัส่วนร้อยละ 51 จะมีผลท าให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นสามัญของ BIGGAS 

ทัง้หมดในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้ว โดย BIGGAS ยงัคงมสีถานะเป็นบรษิัทย่อยของ

บรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะสามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานที่เกดิขึน้ได้ทัง้จ านวนทัง้นี้ การเขา้ท ารายการดงักล่าว

มไิด้มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลกัษณะและนโยบายการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ยงัคง

ประกอบธุรกจิดา้นพลงังาน ซึง่รวมถงึธุรกจิการใหบ้รกิาร จ าหน่ายและบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังาน 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และธุรกจิจ าหน่ายและขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ซึ่งเป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ และแผนการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ  

5. ค ารบัรองของกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ใน

เรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยกระท าการหรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏบิตัิหน้าที่

ดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสนิไหมทดแทนจากกรรมการคน

ดงักล่าวได ้แต่หากบรษิทัฯ ไม่เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บรษิทัฯ ด าเนินการเรยีกร้องได้ และหากบรษิัทฯ ไม่ด าเนินการ

ตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้าม

มาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 

นอกจากนี้ หากการกระท าการหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการ ผู้บรหิารหรอื

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ บรษิทัฯ อาจฟ้องเรยีกใหก้รรมการรบัผดิชอบในการส่งคนื
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ประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมสีทิธิออกเสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่

ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนื

ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการด าเนินการพจิารณาและตรวจสอบการเขา้ท ารายการลงทุน

ในหุ้นสามัญของ BIGGAS และมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของ BIGGAS เป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏดา้นบน 

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
 ขอแสดงความนบัถอื 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 

 (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 
 กรรมการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

ข้ำพเจ้ำบริษัท เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรครัง้ที่ 

4/2562 เมื่อวนัที ่6 สงิหำคม 2562 เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1.   การลดทุน / การเพ่ิมทุน 

 การลดทุน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/ 2562 (“ท่ีประชุมวิสามญัผู้
ถือหุ้น”) ให้พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 65,000,000 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 
755,010,857.10 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 690,010,857.10 บำท โดยกำรตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ 
จ ำนวน 650,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 0.10 บำท รวมถงึ กำรอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืหนังสอืบรคิณห์สนธขิอง
บรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำว 

 การเพ่ิมทุน  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/ 2562 ใหพ้จิำรณำอนุมตักิำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 690,010,857.10 บำท เป็น 1,188,120,268.70 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั จ ำนวน 
4,981,094,116 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10  บำท รวม เป็นจ ำนวน 498,109,411.60 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก ำหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สำมญั 4,981,094,116 0.10 498,109,411.60 
ในกำรใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
  ก. รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) เพื่อช ำระเป็น
ค่ำตอบแทนใหแ้ก่ บรษิทั บี
จที ีโฮลดิง้ จ ำกดั (“BGTH”) 
โปรดดหูมำยเหตุ ขอ้ 1-2 

4,981,094,116 - 0.86 โปรดดหูมำยเหตุ ขอ้ 
1-2 

โปรดดหูมำย
เหตุ ขอ้ 1-2 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
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หมำยเหตุ:  

1. ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 4/ 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ ำนวน 
4,981,094,116 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท ใหแ้ก่ BGTH ในรำคำหุน้ละ 0.861 บำท รวมเป็นมลูค่ำ
ทัง้สิ้น 4,263,000,000 บำท เพื่อช ำระเป็นค่ำตอบแทนในกำรรบัโอนกิจกำรทัง้หมดของ BGTH ภำยใต้
กระบวนกำรโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer หรอื EBT) ซึง่รวมถงึหุน้สำมญัของ บรษิทั บิก๊
แก๊ส เทคโนโลย ีจ ำกดั (“BIGGAS”) ทัง้นี้ BGTH ตกลงทีจ่ะด ำเนินกำรเลกิกจิกำรและช ำระบญัชเีพื่อโอนหุน้
สำมญัของบรษิทัฯ ทีไ่ดม้ำดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ของ BGTH ในขัน้ตอนกำรช ำระบญัช ี

โดยรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ BGTH ซึง่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ภำยหลงักำรเลกิกจิกำรและช ำระบญัช ีมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือใน 
BGTH 

จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้น้ี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 
4 มิถนุายน 2562* 

(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นำยธนชั ปวรวปิลุยำกร 20,799,999 2,590,168,945 21.84 59,000,000 2,649,168,945 22.34 
2 นำงภำวดิำ กุญชร ณ อยุธยำ 4,160,000 518,033,814 4.37 - 518,033,814 4.37  

นำยกมัพลและนำงวริชัดำ ตตยิกว ี       
3 - นำงวริชัดำ ตตยิกว ี 2,400,000 298,865,662  2.52 - 298,865,662 2.52 
4 - นำยกมัพล ตตยิกว ี 1,600,000 199,243,775  1.68 63,970,900 263,214,675 2.22 
5 นำงสำวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์ 2,799,999 348,676,481  2.94 23,000,000 371,676,481 3.13 
6 นำยสุรเดช มำลยัทอง 1,970,000 245,318,897  2.07 600 245,319,497 2.07 
7 นำยพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 101,823,700 226,351,059 1.91 
8 นำยจรีพงษ์ ใจหลกั 1,000,000 124,527,359  1.05 1,640,000 126,167,359 1.06 
9 นำงสำวอรจริำ ด ำรงศกัดิ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 180,000 124,707,359 1.05 
10 นำงสำวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 890,000 110,829,350  0.93 46,153,848 156,983,198 1.32 
11 นำยชยัรตัน์ ศรไชย 760,000 94,640,793  0.80 3,628,000 98,268,793 0.83 
12 นำงสำวหลวิ ฉ ีฮำน 448,000 55,788,257  0.47 - 55,788,257 0.47 
13 นำงนนัทธ์ร ไมท้องด ี 360,000 44,829,849  0.38 12,040,000 56,869,849 0.48 
14 นำยเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันำ 200,000 24,905,472  0.21 - 24,905,472 0.21 
15 นำยวรวุฒ ิคุปต์ถำวรฤกษ์ 135,000 16,811,194  0.14 600,000 17,411,194 0.15 
16 นำงสำวสุกฤตำ อำชวนิยุต 135,000 16,811,194  0.14 - 16,811,194 0.14 
17 นำยอทิธเิดช อนุสสรรำชกจิ 90,000 11,207,462  0.09 101,500,000 112,707,462 0.95 
18 นำยวโิรจน์ วชริเดชกุล 90,000 11,207,462  0.09 3,500,000 14,707,462 0.12 
19 นำยชนิดษิฐ ์สุรกัษ์รตันสกุล 72,000 8,965,970  0.08 - 8,965,970 0.08 
20 นำงสำวกลัยธ์รีำ เอีย่มหอม 50,000 6,226,368  0.05 - 6,226,368 0.05 
21 นำยชยัณรงค ์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    

                                                                 
1 กำรแสดงรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่ำ 0.8558 บำทดงักล่ำว เกดิจำกกำรปัดเศษ เนื่องจำกบรษิทัฯ ก ำหนดรำคำซื้อ
ขำยทีต่กลงกนัเท่ำกบั 4,263,000,000 บำท 
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โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดของรำยกำรลงทุนในหุน้สำมญัของ BIGGAS เพิม่เตมิในสำรสนเทศรำยกำรไดม้ำ
ซึง่สนิทรพัย ์และกำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

กำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำว เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั (Private Placement) ทีร่ำคำหุน้ละ 0.86 บำท ถอืเป็นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในรำคำที่มี
ส่วนลดไม่เกนิกว่ำรอ้ยละ 10 จำกรำคำตลำด ตำมทีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 
72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตให้บรษิัทจดทะเบยีนเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั  (“ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558”) ซึง่จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อื
หุ้นครัง้ที่ 2/2562 ของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะต้องไดร้บัอนุญำตกำรเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ำกดัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  ตำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ. 72/2558 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ดว้ย 

โดยรำคำตลำด หมำยถงึ รำคำซือ้ขำยถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลำดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงั 
15 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมกำรมมีตใิหเ้สนอวำระต่อทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 
เพื่อขออนุมตัิใหบ้รษิทัฯ เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎำคม – 5 สงิหำคม 2562 ซึ่ง
เท่ำกบั 0.71 บำท (ขอ้มลูจำก SETSMART แห่งประเทศไทย) 

โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดของบุคคลในวงจ ำกดั ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ
ขำยต่อหุน้ ในสำรสนเทศกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

2. ประธำนกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ และ/หรอืบุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบุคคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
พจิำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุน และกำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้ 

2.1 ก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนในคราวเดียวทั้งจ านวน ระยะเวลำกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย กำร
จองซื้อ กำรช ำระเงินค่ำหุ้น ตลอดจนกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

2.2 เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำมและแกไ้ขเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำร
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตลอดจนพจิำรณำแต่งตัง้ ทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ที่ปรกึษำกฎหมำย ผู้ให้บรกิำรอื่นใดในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั กำรเพิม่ทุน 
และวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

2.3 ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรอืเอกสำรใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกบั กำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กำร
รบัรองเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กำรตดิต่อ กำรยื่น และ/หรอื กำรรบัเอกสำร ต่อเจำ้หน้ำทีห่รอืตวัแทน
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ของหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2.4 แก้ไขเพิม่เติมวธิกีำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ  รวมทัง้ เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่ำว 

2.5 ด ำเนินกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 ข. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 เนื่องจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
จงึไม่มเีศษหุน้ 
2.2  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 
จดัสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์
จ านวนหุ้น รอ้ยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
เพื่อรองรบักำรแปลงสภำพ/     
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินกำร     
ซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้     
ประชำชน หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สำมญั - - - 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 1/  รอ้ยละต่อทุนช ำระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีำรเพิม่ทุนแบบ General Mandate  

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2562 ในวนัที ่19 กนัยำยน 2562  เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุมภตัตำคำร
จติรโภชนำ เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 
 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนหุน้เพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.......................... 
จนกว่ำกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ 

 ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต      

4.1  กำรด ำเนินกำรจดทะเบียน ลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทุนชำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์
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4.2 กำรขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้
สำมญั เพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจำกดั (Private Placement) ใหแ้ก ่BGTH โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดก้ ำหนด
รำคำเสนอขำยชดัเจนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศเกีย่วกบักำรเสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ำกดั 

4.3 กำรด ำเนินกำรขออนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อรบัหุน้สำมญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนและเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 เพื่อช ำระเป็นค่ำตอบแทนในกำรเขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของ BIGGAS แทนกำรช ำระเงนิสด 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- กำรเข้ำท ำรำยกำรลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจจ ำหน่ำย

เชื้อเพลงิและวิศวกรรมพลงังำน จะช่วยส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจด้ำนพลงังำนของกลุ่มบรษิัทฯ ให้มคีวำม

ครอบคลุมและชดัเจนยิง่ขึน้ และเป็นกำรสรำ้งโอกำสในกำรขยำยธุรกจิพลงังำนของบรษิทัฯ ใหม้กีำรเตบิโตอย่ำง

มัน่คงในระยะยำวซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูน้ ำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรระบบไฟฟ้ำและ

พลงังำนของประเทศ รวมถงึกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงดำ้นธุรกจิพลงังำนอย่ำงครบวงจร 

- กำรเขำ้ท ำรำยกำรลงทุนในครัง้นี้ จะมผีลท ำใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สำมญัของ BIGGAS ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของ

หุน้ทีอ่อกและช ำระแลว้ และสำมำรถรบัรูผ้ลกำรด ำเนินงำนทัง้หมดจำกกำรประกอบธุรกจิของ BIGGAS ซึง่จะ

ช่วยเสรมิสรำ้งผลกำรด ำเนินและกระแสเงนิสดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ไดใ้นอนำคต นอกจำกนี้ กำรพจิำรณำเขำ้ท ำ

รำยกำรลงทุนโดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ แทนกำรช ำระค่ำตอบแทนเป็นเงนิสดนัน้ จะท ำให้

บรษิัทฯ สำมำรถลดภำระในกำรจดัหำเงนิลงทุน ภำระในกำรก่อหนี้ และเป็นกำรเพิม่สภำพคล่องให้บรษิัทฯ 

โดยกำรส ำรองเงนิสดไวเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอืค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะ

ที่บริษัทฯ จะได้ผู้ถือหุ้นที่เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจที่ส ำคญัและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจพลงังำนเข้ำมำช่วย

สนบัสนุนกำรขยำยธุรกจิใหม้กีำรเตบิโตในอนำคต 

- BIGGAS และบรษิทัย่อยเป็นผูป้ระกอบธุรกจิดำ้นพลงังำนเชือ้เพลงิทีม่ศีกัยภำพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่ำง

มัน่คงในอนำคต กำรพจิำรณำเขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัของ BIGGAS ดงักล่ำว จะช่วยเพิม่โอกำสในกำรขยำยธุรกจิ

และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในระยะยำว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกำรระดมทุนของ

บรษิทัฯ ต่อไปในอนำคต 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบำยเงนิปันผล 

บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิ
เฉพำะของกจิกำรภำยหลงัหกัภำษแีละเงนิทุนสำรองตำมกฎหมำยและทุนส ำรองอื่น (ถำ้ม)ี  

7.2  ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำน เริม่ตัง้แต่เมื่อผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนไดร้บั
กำรจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพำณิชย ์เป็นตน้ 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุน 

 -ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 /2562 6 สงิหำคม 2562 
2. ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่2/2562 
28 สงิหำคม 2562 

3. ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/ 2562 19 กนัยำยน 2562 
4. ด ำเนินกำรจดทะเบยีนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน และเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ
5. ด ำเนินกำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ำกดั (Private Placement) 
หลงัจำกไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ 
6. ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ทีไ่ดร้บัจำกบุคคลใน

วงจ ำกดั และเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงพำณิชย ์
ภำยใน 14 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

 
ขอแสดงควำมนบัถอื 

บรษิทั เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

         (นำยภำณุ ศตีสิำร) (นำงสำวอนงค ์พำนิชเจรญินำน) 

    กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 
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รายละเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

เสนอแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ จำกเดมิทีม่อียู่จ ำนวน 53 ขอ้เป็นวตัถุประสงคท์ัง้หมด 63 ขอ้ ตำมรำยละเอยีด
ในตำรำงดำ้นล่ำงนี้ และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิ
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยมขีอ้ควำมแกไ้ขเป็นดงันี้  “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 63 ขอ้”  

วตัถปุระสงคเ์ดิมท่ีเสนอยกเลิก วตัถปุระสงคท่ี์เสนอแก้ไขใหม ่

ยกเลิกวตัถปุระสงคเ์ดิมและใช้วตัถปุระสงคใ์หม่แทนท่ี (รวมข้อ) 

ขอ้ 11. ท ำกำรประมูลเพื่อขำยสนิค้ำตำมวตัถุที่ประสงค์
ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร
และองคก์รของรฐัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 

ขอ้ 12. ป ร ะ ก อบ กิ จ ก ำ ร ป ร ะ มู ล เ พื่ อ รั บ จ้ ำ ง ต ำ ม
วตัถุประสงคท์ัง้หมดใหแ้ก่ บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กรของรฐัทัง้ภำยใน
และภำยนอกประเทศ 

ข้อที่ 11.  ประกอบธุรกิจประมูลเพื่อขำยสนิค้ำ รบัจ้ำง 
ตำมวตัถุทีป่ระสงคใ์หแ้ก่บุคคล คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กรของรัฐทัง้
ภำยในและภำยนอกประเทศ 

ขอ้ 19. ประกอบกจิกำรผลติ น ำเขำ้ ส่งออก ขำย รบัจ้ำง
ประกอบ รับจ้ำงผลิต อุปกรณ์โทรคมนำคม 
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ในกำรติดตัง้ระบบ
โทรศพัท ์อุปกรณ์ทีใ่ชก้บัเครื่องมอืสื่อสำรทุกชนิด 
และขำยเครื่องมอืสือ่สำรทุกชนิด 

ขอ้ 20. ประกอบธุรกจิ เช่ำ ให้เช่ำ อุปกรณ์โทรคมนำคม 
อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสำร คอมพิวเตอร์ 
รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิค้ำดงักล่ำวทุก
ชนิด ทุกประเภท 

ขอ้ 18. ประกอบกิจกำร ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก ขำย 
รับจ้ำงประกอบ รับจ้ำงผลิต เช่ ำ  ให้เช่ำ 
อุปกรณ์ โทรคมนำคม อุปกรณ์ที่ ใช้ เ ป็น
ส่วนประกอบในกำรติดตัง้ระบบโทรศัพท์ 
อุปกรณ์ที่ ใช้กับเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด 
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของ
สนิคำ้ดงักล่ำวทุกชนิด ทุกประเภท 

ขอ้ 23. ประกอบกิจกำร ออกแบบ ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก 
ขำย จดัซือ้ จดัหำ รบัจำ้งประกอบ รบัจำ้งผลติ ให้
เช่ำ ติดตัง้ ทดสอบ ตรวจรบั ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ำรุงรกัษำ ระบบไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำทัง้
กระแสตรงและกระแสสลบั อุปกรณ์ป้องกนัฟ้ำผ่ำ 
เครื่ อ งกลับกระแสไฟฟ้ำ  อุปกรณ์พลังงำน
แสงอำทิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพแวดล้อม 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบเตือนภยั แบตเตอรี่ 

ขอ้ 21. ประกอบกจิกำร ออกแบบ ผลติ น ำเขำ้ ส่งออก 
ขำย จดัซือ้ จดัหำ รบัจำ้งประกอบ รบัจำ้งผลติ 
ให้เช่ ำ  ติดตั ้ง  ทดสอบตรวจรับฝึกอบรม 
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ให้ค ำปรึกษำ ระบบ
ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส ำรองไฟฟ้ำ ทัง้กระแสตรงและ
กระแสสลบัอุปกรณ์ป้องกนัฟ้ำผ่ำ เครื่องกลบั
กระแสไฟฟ้ำ อุปกรณ์พลังงำนแสงอำทิตย์ 
อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพแวดล้อม อุปกรณ์

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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รวมทัง้อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมอืวดัของสนิคำ้
ดงักล่ำว ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 24. ประกอบกจิกำรออกแบบ ผลติ น ำเขำ้ สง่ออก ขำย 
จดัซื้อ จดัหำ รบัจ้ำงประกอบ รบัจ้ำงผลติ ให้เช่ำ 
ติดตัง้  ทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ทุกชนิด  รวมถึง
สว่นประกอบต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรผลติแบตเตอรี ่

ขอ้ 25. ประกอบกจิกำรผลติ จ ำหน่ำย น ำเขำ้ส่งออก เช่ำ 
ให้ เช่ ำ  ติดตั ้ง  ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับแบตเตอรี่ทุก
ชนิด รวมถึงส่วนประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลติ
แบตเตอรี ่

อิเล็กทรอนิกส์ระบบเตือนภัย แบตเตอรี่  
รวมทัง้อะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือวดัของ
สนิคำ้ดงักล่ำว ทุกชนิดทุกประเภท 

เพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์

 ขอ้ 48. ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 
ใหบ้รกิำรส ำรวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ก่อสรำ้ง 
ตดิตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำ น ำเขำ้ 
ส่งออก วำงระบบ วิเครำะห์ วิจัย  ปรับปรุง 
แกไ้ข ทดสอบ และใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบัระบบ
สำรสนเทศ ระบบโครงขำ่ยโทรคมนำคม ระบบ
เครอืข่ำยโทรคมนำทุกปประเภทรวมตลอดทัง้
ระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบอื่นใดทีม่ลีกัษณะ
คลำ้ยคลงึกนั 

ข้อ 49.   ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 
ใหบ้รกิำรส ำรวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ก่อสรำ้ง 
ตดิตัง้ ทดสอบ ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำ ตรวจสอบ 
แก้ไข สถำนีอัดประจุไฟฟ้ำและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บริหำรจัดกำรสถำนีอัดประจุ
ไฟฟ้ำส ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ และจกัรยำนยนต์
ไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

ข้อ 50.    ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ตัวแทนจ ำหน่ำย 
ให้บริกำรส ำรวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ติดตัง้ 
ทดสอบ ซ่อมแซม บ ำรุงรกัษำตรวจสอบ แกไ้ข 
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ใหค้ ำปรกึษำ วงจรไฟฟ้ำ กลอ้งวงจรปิด ระบบ
ป้องกนัขโมยและระบบไฟฟ้ำสื่อสำรทัง้ในและ
นอกอำคำร รวมทัง้อุปกรณ์อะไหล่ของสนิค้ำ
ดงักล่ำว 

ข้อ 51.    ประกอบกิจกำรรบัจ้ำง บริหำรโครงกำร ให้
ค ำแนะน ำ ให้บริกำรทำงเทคนิค บริกำรเฝ้ำ
ระวังภัยคุกคำมทำงเครือข่ำยและไซเบอร์ 
บรกิำรวเิครำะห ์บรกิำรประเมนิ บรกิำรตดิตำม
ผล  บ ริก ำ รที่ ป รึกษ ำ ร ะบบ เทค โน โ ลยี
สำรสนเทศ ระบบควำมปลอดภัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
( Internet of Things) ระบบคุณภำพ ระบบ
ประเมนิผล ระบบวเิครำะหป์ระมวลผลจ ำนวน
ขอ้มลูมหำศำล (Big Data) ระบบคลำวดค์อมพิ
วติ้ง พฒันำซอฟแวร์ พฒันำระบบงำน บนัทกึ
ขอ้มลู จดัอบรม บรหิำรงำนอบรม พฒันำระบบ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
อุปกรณ์ปัญญำประดษิฐ ์(Artificial Intelligence 
Device) กำร เรียนรู้ เ ค รื่ อ งจักร  (Machine 
Learning) และ Deep Learning 

ขอ้ 52.   ประกอบกจิกำรจ ำหน่ำย ตวัแทนจ ำหน่ำย ตดิตัง้ 
ให้บริกำร และบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์เก็บข้อมูล 
เพื่อใช้ในกำรประมวลผลและควบคุมอุปกรณ์ 
ควบคุมระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
อุ ต ส ำหกร รม  4. 0 (Smart Industry) บ้ ำ น
อัจฉ ริย ะ  (Smart Home) อำคำรอัจฉริย ะ 
(Smart Building) ลำนจอดรถอจัฉรยิะ (Smart 
Parking) ระบบโครงขำ่ยไฟฟ้ำอจัฉรยิะ (Smart 
Grid) ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Micro 
Grid) อุปกรณ์ควบคุมกำรขนส่ง แบบอจัฉรยิะ 
อุปกรณ์เฝ้ำสงัเกตกำรณ์และควำมปลอดภัย 
เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทำงด้ำนพยำกรณ์
อำกำศ อุปกรณ์ปัญญำประดษิฐ ์(AI Devices) 
อุปกรณ์อิน เตอร์ เน็ ตของสรรพสิ่ง  ( IOT 
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Devices) ซอฟแวร์ของระบบอนิเตอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ (IOT Platform) 

ขอ้ 53.    ประกอบกจิกำร ออกแบบ ผลติ น ำเขำ้ ส่งออก 
จ ำหน่ำย รบัจ้ำงประกอบ รบัจ้ำงผลิต ให้เช่ำ 
ติดตัง้  ทดสอบ ตรวจฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ำรุงรกัษำ ทีป่รกึษำ บรกิำร ระบบออกอำกำศ 
ระบบจรำจร  

ขอ้ 54.    ประกอบธุรกจิ ผลติ น ำเขำ้ ส่งออก จ ำหน่ำย 
ตวัแทนจ ำหน่ำย ใหเ้ช่ำ เช่ำซือ้ อำกำศยำนไร้
คนขับ  (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 
รวมทัง้อุปกรณ์อะไหล่ ยุทโธปกรณ์ ทุกชนิด 
ทุ กประ เภทของสินค้ำดังก ล่ ำว  รวมถึง
ให้บริกำร  ติดตั ้ง  ซ่อมแซม บ ำรุ ง รักษำ 
ฝึกอบรม และให้ค ำแนะน ำ แก่บุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กรของ
รฐัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 

ข้อ 55.     ประกอบกิจกำรปิโตรเลียม รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรอื่นทีเ่กีย่วกบั หรอืต่อเนื่องกบั หรอื
สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจปิโตรเลียม อัน
หมำยควำมรวมถึง กำรส ำรวจ ขุดเจำะ วิจยั 
พฒันำ ผลติ จดัหำ กลัน่ สกดั แปรสภำพ ผสม 
บรรจุสะสม ส ำรอง เกบ็รกัษำ น ำเขำ้ ส่งออก 
ขนส่ง ท่ำเรือ คลังปิโตรเลียม ซื้อ ขำย ท ำ
กำรคำ้ และจ ำหน่ำยปิโตรเลยีม และผลติภณัฑ ์
ทีไ่ดม้ำจำกปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีไฟฟ้ำ น ้ำ ไอ
น ้ำ และผลิตภัณฑ์จำกกิจกำรอื่น ที่เกี่ยวกบั 
ต่อเนื่องกบั หรอืสนบัสนุน กจิกำรปิโตรเลยีม 

ข้อ 56.    ประกอบกิจกำร ส ำรวจ วำงแผน ออกแบบ 
ก่อสร้ำง พัฒนำ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
ท่ำเรือเพื่อธุรกิจ ปิโตรเลียม ระบบกำรขนส่ง
ปิโตรเลียม โรงกลัน่ปิโตรเลียม โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำต ิโรงงำนปิโตรเคม ีคลงัส ำหรบัสะสม
และส ำรองปิโตรเลยีมหรอืผลติภณัฑ์ที่ได้จำก
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ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีหรอืผลติภณัฑท์ีไ่ด้
จำกปิโตรเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กจิกำรดงักล่ำวทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 57.    ประกอบกจิกำร ออกแบบ ก่อสรำ้ง พฒันำ ผลติ 
ตดิตัง้ วำงท่อ ต่อท่อ ปฏบิตักิำร ใชต้รวจสอบ 
รกัษำไว้ขยำยเปลี่ยนแปลงป้องกนั ซ่อมแซม 
เปลี่ยนและเอำออก ให้เช่ำ ขำย จดัจ ำหน่ำย 
น ำเข้ำ ส่งออก จดัระบบท่อ บริหำรระบบท่อ 
บรกิำรพอกท่อ เป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยและท ำงำน
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัท่อขนส่งปิโตรเลยีม และ/
หรอื ปิโตรเคม ีและเครื่องมอืเครื่องใชอ้ะไหล่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร หรือใช้ท่อและ
ระบบท่อ แท่นขุดเจำะ เรอืเจำะ ส่วนประกอบ 
เครื่ อ งจักร  เครื่ อ งมือกลทำงวิศวกรรม 
เครื่องมือกลอื่นๆ ทุกชนิด และส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อ
กจิกำรปิโตรเลยีม ปิโตรเคมแีละกจิกำรอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกำรดงักล่ำว 

ขอ้ 48. ประกอบธุรกจิขนส่ง วตัถุดบิ ของเหลว ของแขง็ 
และก๊ำซ 

ข้อ 58.    ประกอบกิจกำร ขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลว 
ของแข็ง และก๊ำซ ขนถ่ำยปิโตรเลียม ก๊ำซ
ธรรมชำตเิหลว ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำกปิโตรเลยีม 
ทุกชนิด ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกปิโตร
เคมทีุกชนิด ขนถ่ำยสนิค้ำและคนโดยสำร ทัง้
ทำงระบบท่อ ระบบท่อย่อยทำงบก ทำงน ้ำ 
ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศ และระหว่ำง
ประเทศ รวมทัง้ประกอบกิจกำรอื่นใดที่
เกีย่วขอ้ง หรอืเกีย่วเน่ืองกบักำรขนส่ง ขนถ่ำย
ดงักล่ำว กำรรบับรกิำร น ำของออกจำกท่ำเรอื
ตำมพิธีศุลกำกร และกำรจดัระวำงกำรขนส่ง
ทุกชนิด 

ข้อ 59.    ประกอบกิจกำรค้ำ จัดหำ ซื้อขำย น ำเข้ำ 
ส่งออก แลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมส ำเรจ็รูปก๊ำซธรรมชำติ 
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ก๊ำซธรรมชำตเิหลว ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (ก๊ำซ
หุงต้มหรือแอลพีจี)  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
เชื้อเพลิงอื่นๆ สำรประกอบไฮโดรคำร์บอน
อื่นๆ เคมภีณัฑต่์ำงๆ หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ำก
กำรแปรสภำพ สำรพลอยไดจ้ำกปิโตรเลยีม ไม่
ว่ำจะอยู่ในรูปของแขง็ ของเหลว ก๊ำซ หรอืใน 
รูปแบบใด อำท ิยำงมะตอย น ้ำมนั หรอืไม่ว่ำ
จะอยู่ ในลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป
หรือไม่ก็ตำม รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์เครื่องจักร 
และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
ดงักล่ำว ทุกชนิดทุกประเภท 

ข้อ 60.    ประกอบกิจกำร ส ำรวจวำงแผน ออกแบบ 
พฒันำ ปรบัปรุง เปลีย่นแปลงและก่อสรำ้งคลงั 
และระบบท่อต่ำงๆ เพื่อกำรจดัเกบ็ส ำรอง กำร
เปลี่ยนสถำนะของก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซ
ธรรมชำตเิหลว และกำรแยกก๊ำซประเภทต่ำงๆ
รวมทัง้ ด ำเนินกำรก่อสร้ำง คลงัเพื่อ จดัเก็บ
ปิโตรเลียม สถำนีจัดเก็บ สถำนีรับ -จ่ำย
ปิโตรเลยีม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ โรง
ผลิตบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องจำก
กิจกำรดังก ล่ ำว  เพื่ อกิจกำรของบริษัท 
ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรแก่ผูป้ระกอบกำรทัว่ไป 

ข้อ 61.    ประกอบกิจกำรโรงกลัน่ปิโตรเลียม ระบบ
สำธำรณูปโภค และโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบ
คมนำคมขนส่งและสื่อสำรทุกประเภทรวมถึง
กจิกำรที่เกี่ยวเนื่องหรอืต่อเนื่องกนักบักจิกำร
ดงักล่ำว 

ขอ้ 62.    ประกอบกจิกำรประเภทน ำเขำ้จ ำหน่ำย ขำยสง่ 
ขำยปลีก เครื่องตรวจวัดระดับและควบคุม 
ควำมดนั อุณหภูม ิควำมเขม้ขน้ควำมหนำแน่น
ด้วยระบบเคเบิล ระบบไร้สำย ระบบเรดำร์ 
ระบบสญัญำณคลื่นเสยีง หรอืระบบอื่นๆ และ
อุปกรณ์ อะไหล่ของสินค้ำดังกล่ำว รวมทัง้
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ให้บริกำร  ซ่อมแซม บ ำรุ ง รักษำ ติดตั ้ง 
ตรวจสอบ แกไ้ข อุปกรณ์ของสนิคำ้ดงักล่ำว 

ข้อ 63.   ประกอบกิจกำรค้ำ เครื่องจกัรกล เครื่องยนต์ 
เครื่องมอืกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุม และ
ระบบควำมปลอดภยั รวมทัง้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศทีใ่ชส้ ำหรบักระบวนกำรผลติและใช้
ในโรงงำนภำคอุตสำหกรรม กำรผลิตทุก
ประเภทรวมทัง้ อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิคำ้
ดงักล่ำว 

 

 


