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ที ่CS 037/2562      
                                                                                                                     

วนัที ่25 กนัยายน 2562 
 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 สิง่ทีแ่นบมาดว้ย    เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

         

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2562  ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั
ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 7,739,998 
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ TPN  เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของ
บรษิทั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ  

รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่อง
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี
นยัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(“เกณฑไ์ดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 
โดยขนาดของรายการเมื่อพจิารณาจากเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากวา่รอ้ยละ 50  

ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“SET”) และ
จดัท าสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยรายละเอยีดของการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวปรากฎตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์อง บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  
   

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

                
ขอแสดงความนบัถอื                     

          
 
 

     ( นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน )                      
             ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
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เอกสารแนบ 1 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2562  ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั
ฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน จ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 7,739,998
หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ TPN เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของ
บรษิทั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของบรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล
และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
(“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อค านวณรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ จะท าให้ขนาดของรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัย์มมีลูค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 38.07 ของมูลค่าสนิทรพัย์
ของบรษิทั และเมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าให้
ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์มมีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์ดงักล่าวซึ่งคดิเป็นร้อยละ 38.07 ของมูลค่า
สนิทรพัยข์องบรษิทั  เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50  

ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และ
จดัท าสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัที่แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยการเขา้ท ารายการมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 วนัที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวนัทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่3/2562 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูข้าย : บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”)  

ผูซ้ือ้ : บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (“EGCO”) 

EGCO เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศ
ไทย ที่มุ่งเน้นการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับลูกค้าทัง้ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ตลอดจนธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกบัการผลิตและจ าหน่าย
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ไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบนัโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในกลุ่ม EGCO สามารถ
ผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิหลากหลายประเภท ทัง้ก๊าซธรรมชาต ิ
ถ่านหนิ ชวีมวล พลงังานน ้า พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม 
และพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัจดทะเบียนและผูซ้ื้อ 

 บริษัทจดทะเบียนและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทีบ่รษิทั ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน ได้
จ าหน่ายหุน้สามญัของ บรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั (“TPN”) จ านวน 7,739,998 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในราคารวมทัง้สิน้ 2,901.50 ลา้นบาท โดยมกีารลงนามในสญัญา
ซือ้ขายและจองซือ้หุน้เมื่อวนัที ่4 กนัยายน 2562 และลงนามในสญัญาผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่25 กนัยายน 2562 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

ข้อมูลทางการเงิน 
หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทัฯ1 TPN 2 

สนิทรพัยร์วม 7,621.06 644.20 
หกั สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (2.15) 3 (0.10) 
หกั ค่าความนิยม (1,342.99) - 
หกั สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (9.43) - 
หกั หนี้สนิรวม (3,738.28) (94.07) 
หกั สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (814.30) - 
สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 1,713.92 550.04 
ส่วนของก าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษทั 12 เดือนย้อนหลงั 90.04 (1.19) 

หมายเหตุ:  1   งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ฉบบัสอบทาน 
 2  งบการเงนิของ TPN ส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ฉบบัตรวจสอบ เนื่องจากบรษิทัฯ มไิดม้กีารจดัท างบการเงนิ 

รายไตรมาสซึง่ผ่านการสอบทานจากผูต้รวจสอบบญัช ี

 3 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ทีใ่ชใ้นการค านวณไมร่วมสทิธใินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็น

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ 
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หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑม์ลูค่า
สนิทรพัย ์(NTA) 

สดัสว่นใน TPN ทีจ่ าหน่ายไป x NTA ของ TPN 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

43.0% x 550.04 เท่ากบั รอ้ยละ 13.80   
    1,713.92 
 1.6% x 550.04 เท่ากบั รอ้ยละ 0.514 
    1,713.92 
รวมเป็น รอ้ยละ 14.31 

เกณฑก์ าไรสทุธ ิ สดัสว่นใน TPN ทีจ่ าหน่ายไป x ก าไรสทุธขิอง TPN 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก TPN 

มผีลขาดทุนสทุธ ิ

เกณฑม์ลูค่ารวมของ
สิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั  x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

2,901.50 x 100 เท่ากบั รอ้ยละ 38.07 5 
     7,621.06 

เกณฑม์ลูค่าของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์ x 100 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่มี
การออกหลกัทรพัยใ์หม ่

หมายเหตุ: 4 เนื่องดว้ยในวนัที ่25 กนัยายน 2562 TPN มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 650 ลา้นบาท ซึ่งการเพิม่ทุนดงักล่าว BIGGAS ไม่ไดล้งทุนตาม
สดัส่วนเดมิ จงึส่งผลใหส้ดัส่วนในการถอืหุน้ของ BIGGAS ลดลงจากรอ้ยละ 57.0 เป็น รอ้ยละ 55.4 และ EGCO เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 43 เป็นรอ้ยละ 44.6 

5  ใชม้ลูค่ารวมสิง่ตอบแทนซึ่งเท่ากบั 374.87 บาทต่อหุน้ ซึง่มมีลูค่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัช ี(Book value) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่
เท่ากบั 40.75 บาทต่อหุน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 TPN มจี านวนหุน้ 13,500,000 หุน้)  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ท าใหข้นาดของรายการจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 38.07 ของมลูค่าสนิทรพัย์
ของบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่2 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจ าหน่าย 

ก. ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวริค์ จ ากดั 
(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่1 ตุลาคม 2558) 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ 
(ณ วนัที ่6 มถุินายน 2562) 

: 1,800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 18,000,000 หุ้น 
ราคาหุน้ละ 100 บาท ช าระค่าหุน้สามญัแลว้รอ้ยละ 100 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ใหบ้รกิารขนสง่น ้ามนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ  

 

 

: 7,739,998 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7,739,998 หุ้น (โดย TPN มี
ก าหนดการเพิม่ทุนในวนัที่ 25 กนัยายน 2562 จ านวน 6,500,000 
หุ้น และผู้ซื้อจะด าเนินการลงทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญาซื้อ
ขายหุน้) 
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ข. โครงสรา้งผูถื้อหุ้นก่อนและหลงัจ าหน่าย 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
ก่อนการเปล่ียนแปลง6 หลงัการเปล่ียนแปลง 

จ านวนหุ้น รอ้ยละ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 
1. บรษิทั บิก๊แก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั 17,999,997 100.0 10,260,001 57.0 
2. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  1 - 7,739,998 43.0 
3. นายภาณุ  ศตีสิาร 1 - 1 - 
4. นายธนชั  ปวรวปิุลยากร 1 - - - 

รวม 18,000,000 100.0 18,000,000 100.0 
6 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่20 กนัยายน 2562 (ภายหลงัจากที ่BIGGAS ซือ้หุน้คนืจาก GL Energy Solutions (HK) Co.,Ltd. จ านวน 

1,080,000 หุน้ มลูค่ารวม 445 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขการขายหุน้คนื เมอื BIGGAS ขายหุน้ใหก้บับุคคลอื่นเกนิกว่ารอ้ยละ 20) 
ค. รายช่ือคณะกรรมการก่อนและหลงัจ าหน่าย 

ก่อนการเปล่ียนแปลง7 หลงัการเปล่ียนแปลง 

1. 1. นายภาณุ ศตีสิาร 2. 1. นายกมัพล ตตยิกว ี

3. 2. นายกมัพล ตตยิกว ี 4. 2. นายธนชั ปวรวปิุลยากร 

5. 3. นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 6. 3. นางสาวปิยะภทัร ์ สวุรรณสงัข ์

7. 4. นายจกัรกฤช จารุจนิดา 8. 4. นายดนุชา  สมิะเสถยีร 

9. 5. นายธนชั ปวรวปิุลยากร 5. นายสวุพนัธ ์ ฉ ่าเฉลมิ 
10. 6. นางสาวปิยะภทัร ์สวุรรณสงัข ์  

  7 ทีม่า: หนงัสอืรบัรอง ณ วนัที ่9 กนัยายน 2562 
ภายหลงัการเขา้ท ารายการ TPN จะเปลีย่นแปลงจ านวนและรายชื่อของกรรมการใหม้จี านวน 5 คน โดยกรรมการ 3 

คนเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่จากฝ่ายผูข้าย และกรรมการ 2 คน เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อของฝ่ายผูซ้ือ้ โดยให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งทีม่าจากฝ่ายผูข้าย ลงลายมอืชื่อร่วมกบักรรมการคนใดคนหนึ่งทีม่าจากฝ่ายผูซ้ือ้ รวมเป็นสองคน
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ง. สรปุข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญัของ TPN สรปุได้ดงัน้ี8 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย: พนับาท 

ตรวจสอบ 
2559 2560 2561 

สนิทรพัยร์วม 43,880 138,232 644,205 
หนี้สนิรวม 19,734 111,904 94,067 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 24,146 26,328 550,138 
รายไดร้วม 1,492 723 1,952 
ขาดทุนสทุธ ิ (635) (72,819) (1,190) 

  8 ทีม่า: งบการเงนิฉบบัตรวจสอบของ TPN ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

 



 

 
 
 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพีเอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 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 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บรษิทัฯจะไดร้บัเงนิสดจ านวน 2,901.50 ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย โดยแบ่งช าระ
เป็น 2 งวดดงันี้ 

• งวดแรกจ านวน 1,661.50 ลา้นบาท ในวนัซือ้ขายและจองซือ้หุน้ TPN 

• งวดทีส่องจ านวน 1,240.00 ลา้นบาท ภายใตเ้งื่อนไขเมื่อ TPN เขา้ลงนามในสญัญากูย้มืเพื่อการก่อสรา้งโครงการ 

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

พจิารณาจากราคาทุนทีบ่รษิทัฯลงทุน ซึง่มมีูลค่าหุน้ละ 146.33 บาท บวกก าไรส่วนเพิม่ และเป็นราคาทีต่กลงร่วมกนั
ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  

8. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

หุน้สามญั จ านวน 7,739,998 หุน้ ในราคาหุน้ละ 374.87 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 2,901.50 ลา้นบาท  

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การขายหุน้สามญัของ TPN จะท าใหบ้รษิทัไดร้บัมลูค่าสิง่ตอบแทนจ านวน 2,901.50 ลา้นบาท ทีบ่รษิทัจะน ามาลงทุน

ในโครงการใหม่ ๆ ของกลุ่มบรษิทั ที่จะเกดิขึน้ในอนาคตและเสรมิสภาพคล่องด้านกระแสเงนิสด ประกอบกบัมพีนัธมติรทีม่ี

ความรูค้วามเชีย่วชาญในดา้นพลงังาน สง่ผลใหโ้ครงการท่อน ้ามนัมศีกัยภาพในการด าเนินงานมากยิง่ขึน้  

10. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

เพื่อเป็นเงนิทุนในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ของกลุ่มบรษิทั ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัทุกท่านมคีวามเหน็ว่าการจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นราคาทีเ่หมาะสม และมพีนัธมติร

ทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งและมศีกัยภาพสงูดา้นพลงังานสง่ผลดกีบัโครงการขนสง่น ้ามนัทางท่อ  

12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการบรษิทั และไม่มกีรรมการตรวจสอบท่านใด
มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถอื                    
          
 
 

           (นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน)                     
        ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 


