เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1
ข้ อความที่เพิม่ เติมปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ขีดเส้ นใต้ และข้ อความทีต่ ดั ออกปรากฏเป็ นตัวอักษรที่ถกู ขีดออก ดังนี ้
1.

ส่ วนที่ 1 ข้ อ 6 ราคาเสนอซือ้
จากเดิม
6.

ราคาเสนอซือ้

ราคาเสนอซื ้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้ าสิบเอ็ดจุดเก้ าเก้ าศูนย์หกบาท) (“ราคาเสนอซือ้ ”) ซึ่งจะปรับลดตาม
จานวนเงินปั นผลซึง่ ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้ รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการ ทังนี
้ ้ ที่ประชุม
คณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของกิจการ
ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้
เมื่อหักเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้ จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ วเมื่อวันที่ 20
กรกฏาคม 2561) ดังนัน้ กิจการจะจ่ายเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น (หนึ่งจุดหนึง่ เจ็ดเจ็ดบาท) โดย
กาหนดวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนัน้ หากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น ราคาเสนอซื ้อหุ้นของกิจการ ภายหลัง
การปรับลดเงินปั นผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้ าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก) (“ราคาเสนอซือ้
ภายหลังการปรับลดเงินปั นผล”) โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระราคาเสนอซื ้อหุ้นเป็ นเงินสด
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื ้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ใน
อัตราร้ อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื ้อหุ้น และภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น
ดังนัน้ ราคาสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับเท่ากับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้ าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่สี่ห้าสองห้ าหนึ่งสี่
ห้ าบาท)
ทังนี
้ ้ ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลงตามจานวนเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นของกิจการจะ
ได้ รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการ ดังนัน้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ
กิจการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น ราคาสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับเท่ากับหุ้นละ 90.57067362
บาท (เก้ าสิบจุดห้ าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสอง) (“ราคาสุทธิ”)
ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ รับการชาระค่า หุ้นทังหมดเป็
้
นสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตาแหน่งเป็ นหน่วยสตางค์ สาหรับ
การคิดทศนิยม 2 ตาแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้ าเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.005 บาท จะทาการปั ดเศษขึ ้น แต่ถ้าเศษน้ อย
กว่า 0.005 บาท จะทาการปั ดเศษทิ ้ง ซึง่ ราคาเสนอซื ้อหุ้นดังกล่าว
(  ) เป็ นราคาเสนอซื ้อสุดท้ ายที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขที่แจ้ งตามข้ อ 8)
( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื ้อสุดท้ าย ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีการเปลีย่ นแปลงราคาเสนอซื ้อได้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นโดยชั ดแจ้ งภายใต้ ข้อตกลงตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ใช้
บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนาขาย เป็ นนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
และมิได้ มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศซึ่ง

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เป็ นคู่สัญ ญาตามอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นกับ ประเทศไทย แต่มิ ได้ มี ข้ อ ยกเว้ น เรื่ อ งการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยจากการขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 ของผลกาไร
จากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อและต้ นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะต้ อง
แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์แก่ตวั แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ ม A-3 สาหรับหุ้นสามัญและ
ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-3 สาหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรื อ “เอ็น
วีดีอาร์ ”)
ทังนี
้ ้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวมาพร้ อมแบบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นามา
เสนอขาย ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์จะทาการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณภาษี หกั ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื ้อ
คูณด้ วยจานวนหุ้นของกิจการหรื อ NVDR ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนามาเสนอขายทังหมด
้
หมายเหตุ: ผู้แ สดงเจตนาขายที ่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลสัญ ชาติ ไ ทยมี ห น้า ที ่ ห ัก ภาษี ณ ที ่ จ่ า ย ในอัต ราร้ อ ยละ 3.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที ่จ่าย ให้แก่ตวั แทนในการ
รับซื ้อหลักทรัพย์
เพิ่มเติมเป็ น
6.

ราคาเสนอซือ้

ราคาเสนอซื ้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้ าสิบเอ็ดจุดเก้ าเก้ าศูนย์หกบาท) (“ราคาเสนอซือ้ ”) ซึ่งจะปรับลดตาม
จานวนเงินปั นผลซึง่ ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้ รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการ ทังนี
้ ้ ที่ประชุม
คณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของกิจการ
ที่จะจัดขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้
เมื่อหักเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้ จ่ายให้ กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้ วเมื่อวันที่ 20
กรกฏาคม 2561) ดังนัน้ กิจการจะจ่ายเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น (หนึ่งจุดหนึง่ เจ็ดเจ็ดบาท) โดย
กาหนดวัน Record Date เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนัน้ หากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น ราคาเสนอซื ้อหุ้นของกิจการ ภายหลัง
การปรับลดเงินปั นผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้ าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก) (“ราคาเสนอซือ้
ภายหลังการปรับลดเงินปั นผล”) โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระราคาเสนอซื ้อหุ้นเป็ นเงินสด
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคาเสนอซื ้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ใน
อัตราร้ อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื ้อหุ้น และภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น
ดังนัน้ ราคาสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับเท่ากับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้ าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่สี่ห้าสองห้ าหนึ่งสี่
ห้ าบาท)
ทังนี
้ ้ ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลงตามจานวนเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นของกิจการจะ
ได้ รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการ ดังนัน้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ
กิจการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น ราคาสุทธิที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะได้ รับเท่ากับหุ้นละ 90.57067362
บาท (เก้ าสิบจุดห้ าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสอง) (“ราคาสุทธิ”)
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ครัง้ ที่ 1

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้ รับการชาระค่า หุ้นทังหมดเป็
้
นสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตาแหน่งเป็ นหน่วยสตางค์ สาหรับ
การคิดทศนิยม 2 ตาแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้ าเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.005 บาท จะทาการปั ดเศษขึ ้น แต่ถ้าเศษน้ อย
กว่า 0.005 บาท จะทาการปั ดเศษทิ ้ง ซึง่ ราคาเสนอซื ้อหุ้นดังกล่าว
(  ) เป็ นราคาเสนอซื ้อสุดท้ ายที่จะไม่เปลีย่ นแปลงอีก (Final Offer) (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขที่แจ้ งตามข้ อ 8)
( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื ้อสุดท้ าย ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีการเปลีย่ นแปลงราคาเสนอซื ้อได้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นโดยชัดแจ้ งภายใต้ ข้อตกลงตามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ใช้
บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผ้ แู สดงเจตนาขาย เป็ นนิติบคุ คลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยซึ่งมิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย
และมิได้ มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศไทย หรื อมีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศซึ่ง
เป็ นคู่สัญ ญาตามอนุสัญ ญาภาษี ซ้ อ นกับ ประเทศไทย แต่มิ ได้ มี ข้ อ ยกเว้ น เรื่ อ งการหัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยจากการขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 ของผลกาไร
จากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อภายหลังการปรับลดเงินปั นผลและต้ นทุนของหลักทรัพย์
โดยที่ผ้ แู สดงเจตนาขายจะต้ องแจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์แก่ตวั แทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ ม
A-3 สาหรับหุ้นสามัญและตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ ม C-3 สาหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้ างอิง (“NVDR” หรื อ “เอ็นวีดีอาร์ ”)
ทังนี
้ ้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ แจ้ งต้ นทุนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวมาพร้ อมแบบยืนยันราคาต้ นทุนหลักทรัพย์ที่นามา
เสนอขาย ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์จะทาการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคานวณภาษี หกั ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื ้อ
คูณด้ วยจานวนหุ้นของกิจการหรื อ NVDR ที่ผ้ แู สดงเจตนาขายนามาเสนอขายทังหมด
้
หมายเหตุ: ผู้แ สดงเจตนาขายที ่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลสัญ ชาติ ไ ทยมี ห น้า ที ่ ห ัก ภาษี ณ ที ่ จ่ า ย ในอัต ราร้ อ ยละ 3.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที ่ จ่าย ให้แก่ตวั แทนในการ
รับซื ้อหลักทรัพย์
2.

ส่ วนที่ 1 ข้ อ 12 แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์
จากเดิม
12.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเสนอซือ้ หลักทรัพย์

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทังหมดของกิ
้
จการตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะต้ องทาคา
เสนอซือ้ หุ้นของกิ จการเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาเสนอซื ้อภายหลังการปรับลดเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ใน
ราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดทีผ่ ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้ านบาท (ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ก่อนหักเงินปั นผลจานวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น)
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระค่าหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ใน
การทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

(มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้ านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจานวน 3,000
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
12.1

วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) รวมไม่เกิน
41,500 ล้ านบาท

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ าทาสัญญาให้ สินเชื่อเพื่อการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมี
วงเงินรวม 41,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ ผ้ ทู าคา
เสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิก่อนเบิกถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนันสอดคล้
้
องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการ
เบิกถอนเงินกู้เพื่อการทาคาเสนอซื ้อโดยทัว่ ๆ ไป ซึง่ ได้ แก่ (1) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องส่งมอบหลักฐานให้ แก่ธนาคารที่แสดง
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) ร้ อยละ 69.11 แล้ ว (2) ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้
ยื่นแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ฉบับนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ ว (3)
ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ยืนยันจานวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ (4) สาเนามติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อซึ่งอนุมตั ิให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อทาคาเสนอซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ (5) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องไม่ตก
เป็ นผู้ผิดนัด ตามสัญญาให้ สินเชื่อ และ (6) คารั บรองและคายืนยันต่าง ๆ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารตาม
สัญญาให้ สนิ เชื่อถูกต้ องในสาระสาคัญ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องเบิกถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน
2562) มิเช่นนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะสิ ้นสิทธิในการเบิกถอนเงินกู้
สัญญาให้ สินเชื่อมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เป็ นสัญญาสินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินกู้วนั ที่ 13 มีนาคม
2563 โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคา
เสนอซื ้อ ทางใดทางหนึง่ หรื อหลายทางประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตามสัญญาให้ สินเชื่อ
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาให้ สินเชื่อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของกิจการ การจาหน่าย
หุ้นของบริ ษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปั นผลที่ได้ รับจากกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การจาหน่ายทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรื อเงินจานวนใด ๆ ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น (หากมี) หรื อเงิน
เพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อมาชาระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
12.2

วงเงินกู้จากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท (วงเงินคงเหลือจานวน 3,000 ล้ าน
บาท)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อ และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการรองรับการดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ซึ่งหมายรวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จการ โดยปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีวงเงินคงเหลือ
สามารถเบิกใช้ ได้ เป็ นจานวน 3,000 ล้ านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวได้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อตัดสินใจใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี ้
ผู้ทาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการชาระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ด้ วย

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

การจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ทางใดทางหนึ่ง หรื อหลายทาง
ประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ผู้จดั เตรียมคาเสนอซื ้อได้ พจิ ารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ และมี
ความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
รับรองแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการทาคาเสนอซื ้อ เอกสารแนบ 6
เพิ่มเติมเป็ น
12

แหล่ งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซือ้ ใช้ ในการเข้ าซือ้ กิจการ

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทังหมดของกิ
้
จการตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องทาคา
เสนอซือ้ หุ้นของกิ จการเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาเสนอซื ้อภายหลังการปรับลดเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ใน
ราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดทีผ่ ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้ านบาท (ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ก่อนหักเงินปั นผลจานวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น)
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระค่าหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ใน
การทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้ านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจานวน 3,000
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
12.1

วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) รวมไม่เกิน
41,500 ล้ านบาท

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ าทาสัญญาให้ สินเชื่อเพื่อการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมี
วงเงินรวม 41,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ ผ้ ทู าคา
เสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิก่อนเบิกถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนันสอดคล้
้
องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการ
เบิกถอนเงินกู้เพื่อการทาคาเสนอซื ้อโดยทัว่ ๆ ไป ซึง่ ได้ แก่ (1) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องส่งมอบหลักฐานให้ แก่ธนาคารที่แสดง
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) ร้ อยละ 69.11 แล้ ว (2) ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้
ยื่นแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ฉบับนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ ว (3)
ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ยืนยันจานวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ (4) สาเนามติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อซึ่งอนุมตั ิให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อทาคาเสนอซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ (5) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องไม่ตก
เป็ นผู้ผิดนัด ตามสัญญาให้ สินเชื่อ และ (6) คารั บรองและคายืนยันต่าง ๆ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารตาม
สัญญาให้ สนิ เชื่อถูกต้ องในสาระสาคัญ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องเบิกถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน
2562) มิเช่นนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะสิ ้นสิทธิในการเบิกถอนเงินกู้

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

สัญญาให้ สินเชื่อมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เป็ นสัญญาสินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินกู้วนั ที่ 13 มีนาคม
2563 โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคา
เสนอซื ้อ ทางใดทางหนึง่ หรื อหลายทางประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาให้ สินเชื่อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของกิจการ การจาหน่าย
หุ้นของบริ ษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปั นผลที่ได้ รับ จากกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การจาหน่ายทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรื อเงินจานวนใด ๆ ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น (หากมี) หรื อเงิน
เพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อมาชาระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
12.2

วงเงินกู้จากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท (วงเงินคงเหลือจานวน 3,000 ล้ าน
บาท)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อ และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการรองรับการดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ซึ่งหมายรวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จการ โดยปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีวงเงินคงเหลือ
สามารถเบิกใช้ ได้ เป็ นจานวน 3,000 ล้ านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวได้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อตัดสินใจใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี ้
ผู้ทาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการชาระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้ รั บการสนับสนุนจากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ด้ วย
การจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ทางใดทางหนึ่ง หรื อหลายทาง
ประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยมี
ความเห็นว่า ณ วันที่ของคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฉบับนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้และ ณ วันที่ของคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฉบับนี ้ มิได้ มีข้อเท็จจริ งใด ๆ ปรากฏต่อผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อ ว่าผู้ทาคา
เสนอซื ้อได้ ผิดเงื่อนไขใด ๆ อย่างมีนยั สาคัญ ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าทากับ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และสัญญาเงินกู้ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าทากับธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ที่อาจจะส่งผลให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้ าซื ้อและชาระเงินค่าหลักทรัพย์
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ได้ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการทา
คาเสนอซื ้อ เอกสารแนบ 6

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

3.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1.2 (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากเดิม
(1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทาคาเสนอซื ้อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายสาธารณูปโภค ทังในส่
้ วนที่เข้ าไปดาเนินการเองและ
เข้ าไปลงทุนในกิจการ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีกาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้ า
ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วแบ่งเป็ นการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,512 ตันต่อ
ชัว่ โมง น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และน ้าเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความ
เย็น และผู้ทาคาเสนอซื ้อมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวน
ประมาณ 425 เมกะวัตต์ และไอน ้ารวมประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง ทังนี
้ ้ ในปี 2563 โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าไป
ลงทุนจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ทงหมด
ั้
โดยจะทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็ นประมาณ 1,955
เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอน ้าเป็ นประมาณ 1,585 ตันต่อชัว่ โมง น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมเป็ นประมาณ 2,080 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัว่ โมง และน ้าเย็นเป็ นประมาณ 12,000 ตันความเย็น
นอกจากนี ้ การลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้ า และกิจการอื่น ๆ ของผู้ทาคาเสนอซื ้อมีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

(ข)

โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อดาเนินการเอง เป็ นโรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งเปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ ว และอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง ดังนี ้
•

โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) ดาเนินการผลิตแล้ ว จานวน 1
แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

•

โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน ้า
-

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดาเนินการผลิตแล้ ว
จานวน 3 แห่งตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

-

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวน 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าร่ วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานประเภท
ต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ประกอบด้ วย
•

•

โรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ได้ แก่
-

บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จากัด

-

บริ ษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

-

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่วม จากัด

โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน ได้ แก่
-

บริ ษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค

-

บริ ษัท ไทย โซล่าร์ รี นิวเอเบิล จากัด ถือหุ้นใน บริ ษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

•

(ค)

ครัง้ ที่ 1

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม จากัด (โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตังบนพื
้
้นดินร่วมกับสหกรณ์ผ้ เู ลี ้ยงกุ้งจันทบุรี จากัด)

โรงไฟฟ้ าพลังน ้า ได้ แก่
-

บริ ษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด ถือหุ้นใน บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ไฟฟ้ า น ้าลิก 1 จากัด

บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ รวม 4 บริ ษัท ประกอบด้ วย
•

GPSC International Holdings Limited ตังอยู
้ ใ่ นเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผู้ทาคาเสนอซื ้อในอนาคต

•

24M Technologies, Inc. เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อใช้ ในระบบกักเก็บ
ไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบสายส่งไฟฟ้ าเพื่ อเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบ
จ่ายไฟฟ้ า ระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และผู้ใช้ ไฟฟ้ า

•

บริ ษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด ประกอบธุรกิจการบริ การ บริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคล ให้ กบั ทุกบริ ษัทในกลุม่ ปตท.

•

บริ ษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด (SPSE) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจการด้ านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรื อ Social Enterprise ของ ปตท. และบริ ษัทในกลุ่ม ในการร่ วม
แก้ ไขปั ญหาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มสนับสนุนการจ้ างงานชุมชนในท้ องถิ่น ให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื ้นฐานของความยัง่ ยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มของลักษณะการประกอบธุรกิ จและการลงทุนของผูท้ าคาเสนอซื ้อเพิ่ มเติ มได้จากแบบ 56-1 และ website
http://gpsc.listedcompany.com/

เพิ่มเติมเป็ น
(1)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทาคาเสนอซื ้อเป็ นบริ ษัทแกนนานวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจไฟฟ้ าของกลุม่ ปตท. โดยมุ่งเน้ นการจัดหาความ
มัน่ คงด้ านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุม่ ปตท. และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ าทังในและต่
้
างประเทศ โดยปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายสาธารณูปโภค
ทังในส่
้ วนที่เข้ าไปดาเนินการเองและเข้ าไปลงทุนในกิจการ ทังนี
้ ้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีกาลังการ
ผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้ าที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ วแบ่งเป็ นการผลิตไฟฟ้ ารวมประมาณ 1,530 เมกะ
วัตต์ ไอน ้ารวมประมาณ 1,512 ตันต่อชัว่ โมง น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และ
น ้าเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และผู้ทาคาเสนอซื ้อมีกาลังการผลิตไฟฟ้ าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้ า
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และไอน ้ารวมประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง ทังนี
้ ้ ในปี 2563
โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ เข้ าไปลงทุนจะเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมด โดยจะทาให้ กาลังการผลิตไฟฟ้ าตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเป็ นประมาณ 1,955 เมกะวัตต์ กาลังการผลิตไอนา้ เป็ นประมาณ 1,585 ตันต่อชั่วโมง นา้ เพื่อการ
อุตสาหกรรมเป็ นประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมง และน ้าเย็นเป็ นประมาณ 12,000 ตันความเย็น
นอกจากนี ้ การลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้ า และกิจการอื่น ๆ ของผู้ทาคาเสนอซื ้อมีรายละเอียดดังนี ้
(ง)

โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อดาเนินการเอง เป็ นโรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ซึ่งเปิ ดดาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้ ว และอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ าง ดังนี ้

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

(จ)

•

โรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนร่ วม (Combined Cycle Power Plant) ดาเนินการผลิตแล้ ว จานวน 1
แห่ง ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

•

โรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน ้า
-

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดาเนินการผลิตแล้ ว
จานวน 3 แห่งตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

-

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จานวน 1 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่นิคม
อุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้ าที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าร่ วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานประเภท
ต่าง ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ประกอบด้ วย
•

•

•

(ฉ)

ครัง้ ที่ 1

โรงไฟฟ้ าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง ได้ แก่
-

บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ไออาร์ พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า นวนคร จากัด

-

บริ ษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จากัด

-

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่วม จากัด

โรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน ได้ แก่
-

บริ ษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค

-

บริ ษัท ไทย โซล่าร์ รี นิวเอเบิล จากัด ถือหุ้นใน บริ ษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ 1 จากัด

-

บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าและพลังงานร่ วม จากัด (โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตังบนพื
้
้นดินร่วมกับสหกรณ์ผ้ เู ลี ้ยงกุ้งจันทบุรี จากัด)

โรงไฟฟ้ าพลังน ้า ได้ แก่
-

บริ ษัท นที ซินเนอร์ ยี่ จากัด ถือหุ้นใน บริ ษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จากัด

-

บริ ษัท ไฟฟ้ า น ้าลิก 1 จากัด

บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ทังในและต่
้
างประเทศ รวม 4 บริ ษัท ประกอบด้ วย
•

GPSC International Holdings Limited ตังอยู
้ ใ่ นเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผู้ทาคาเสนอซื ้อในอนาคต

•

24M Technologies, Inc. เป็ นบริ ษัทที่ดาเนินงานวิจยั และพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อใช้ ในระบบกักเก็บ
ไฟฟ้ าสารองสาหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบสายส่งไฟฟ้ าเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงในระบบ
จ่ายไฟฟ้ า ระบบโครงข่ายไฟฟ้ า และผู้ใช้ ไฟฟ้ า

•

บริ ษัท บิซิเนส เซอร์ วิสเซส อัลไลแอนซ์ จากัด ประกอบธุรกิจการบริ การ บริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคล ให้ กบั ทุกบริ ษัทในกลุม่ ปตท.

•

บริ ษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด (SPSE) เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจการด้ านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรื อ Social Enterprise ของ ปตท. และบริ ษัทในกลุ่ม ในการร่ วม

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

แก้ ไขปั ญหาสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้ อม และส่งเสริ มสนับสนุนการจ้ างงานชุมชนในท้ องถิ่น ให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื ้นฐานของความยัง่ ยืน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่ มเติ มของลักษณะการประกอบธุรกิ จและการลงทุนของผูท้ าคาเสนอซื ้อเพิ่ มเติ มได้จากแบบ 56-1 และ website
http://gpsc.listedcompany.com/

4.

ส่ วนที่ 2 ข้ อ 1.2 (3) รายชื่อผู้ถือหุ้น
จากเดิม
(3)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มี
ดังนี ้
ชื่อ

จานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)*

340,565,223

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
22.73

2.

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)*

338,266,861

22.58

3.

บริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด*

311,425,457

20.79

4.

บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)*

133,468,059

8.91

5.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

45,364,300

3.03

6.

สานักงานประกันสังคม

24,970,400

1.67

7.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

23,548,100

1.57

8.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงทศพล

15,794,600

1.05

9.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ ้ลเพื่อการเลี ้ยงชีพ

14,757,500

0.98

9,741,750

0.65

1,257,902,250
240,398,550
1,498,300,800

83.96
16.04
100.00

10.

11.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
รวม

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
*หมายเหตุ บริ ษัท พี ทีที โกลบอล เคมิ คอล จากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด เป็ นบุคคลตามมาตรา 258
ของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติมเป็ น
(3)

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

แผนผังโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อมีดงั นี ้

กระทรวงการคลัง

51.11%
บริษทั ปตท.
จากัด (มหาชน)

48.18%

48.03%

บริษทั พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)

22.73%

บริษทั ไทยออยล์
จากัด (มหาชน)

22.58%

8.91%

26.00%

4.00%

บริษทั ไทยออยล์
เพาเวอร์ จากัด

20.79%

อื่น

25.00%

บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี
จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มี
ดังนี ้
ชื่อ

จานวน (หุ้น)

1.

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)*

340,565,223

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
22.73

2.

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)*

338,266,861

22.58

3.

บริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด*

311,425,457

20.79

4.

บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)*

133,468,059

8.91

5.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

45,364,300

3.03

6.

สานักงานประกันสังคม

24,970,400

1.67

7.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

23,548,100

1.57

8.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงทศพล

15,794,600

1.05

9.

กองทุนเปิ ด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ ้ลเพื่อการเลี ้ยงชีพ

14,757,500

0.98

9,741,750

0.65

1,257,902,250

83.96

10.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ชื่อ
11.

จานวน (หุ้น)

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
รวม

240,398,550
1,498,300,800

ครัง้ ที่ 1

ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
16.04
100.00

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
*หมายเหตุ บริ ษัท พี ทีที โกลบอล เคมิ คอล จากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด เป็ นบุคคลตาม
มาตรา 258 ของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และ ข้ อมูลผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด (ซึง่ เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของ
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)) มีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 รายแรกของ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีดงั นี ้
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวน (หุ้น) จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
51.11
14,598,855,750
7.26
2,073,795,273

ชื่อ
1.

กระทรวงการคลัง

2.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

3.

กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
จากัด (มหาชน)

1,736,895,500

6.08

4.

กองทุนรวม วายุภกั ษ์ หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

1,736,895,500

6.08

5.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED

568,711,959

1.99

6.

STATE STREET EUROPE LIMITED

455,455,468

1.59

7.

สานักงานประกันสังคม

409,174,100

1.43

8.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)
LIMITED

251,746,650

0.88

9.

GIC PRIVATE LIMITED

240,433,200

0.84

รวมผู้ถอื หุ้น 9 อันดับแรก

22,071,963,400

77.27

ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ

6,491,032,850
28,562,996,250

22.73
100.00

10.

รวม

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีดงั นี ้
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
ชื่อ
จานวน (หุ้น) จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
48.18
1.
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2,1 2,460,915
2.

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

500,865,858

11.11

3.

STATE STREET EUROPE LIMITED

108,816,9 0

2.41

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED

105,636,02

2.34

5.

บริ ษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด

83,42 ,636

1.85

6.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

59,558,146

1.32

7.

สานักงานประกันสังคม

55,195,851

1.22

8.

บริ ษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จากัด

43,420,625

0.96

9.

NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC
LENDING THAILAND CL AC

41,185, 3

0.91

39,825,931

0.88

3,210,393,732

71.20

1,298,455,385
4,508,849,117

28.80
100.00

10.

11.

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
รวม

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีดงั นี ้
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
ชื่อ
จานวน (หุ้น) จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
48.03
1.
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
979,765,183
13.12
2.
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
267,705,669
3.

STATE STREET EUROPE LIMITED

70,959,650

3.48

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)
NOMINEES LIMITED

59,187,140

2.90

5.

สานักงานประกันสังคม

33,528,000

1.64

6.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)
LIMITED

25,802,342

1.26

7.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

17,369,297

0.85

8.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A)
NOMINEES LIMITED

16,265,688

0.80

9.

GIC PRIVATE LIMITED

13,279,700

0.65

11,163,700

0.55

1,495,026,369

73.28

545,001,504
2,040,027,873

26.72
100.00

10.

11.

EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG
MARKET CORE EQ PORT
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ
รวม

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 มีดงั นี ้
ร้ อยละเมื่อเทียบกับ
จานวน (หุ้น) จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ ว
และสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
74.00
207,939,999
26.00
73,060,000

ชื่อ
1.

บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

2.

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

3.

นาย วิโรจน์ มีนะพันธ์
รวม
ทีม่ า: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิ ชย์

1
281,000,000

0.00
100.00

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

5.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 2 ข้ อ 4.4 ความสัมพันธ์ อ่ นื (ระหว่ างผู้ทาคาเสนอซือ้ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของ
กิจการ)
จากเดิม
4.4

ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทาคาเสนอซื ้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการ)
1) การมีกรรมการร่วมกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 ของกิจการ ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตังนายชวลิ
้
ต ทิพพาวนิช และนายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ซึ่งเป็ นกรรมการของผู้ทาคาเสนอซื ้อ เข้ า
เป็ นกรรมการของกิจการ ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทั
้
งสองราย
้
ดังกล่าว จะทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน
2) การทารายการระหว่างกัน
-ไม่มี 3) การดาเนินธุรกิจร่วมกัน หรื อการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น
-ไม่มี 4) ข้ อตกลงหรื อสัญญาอื่น ๆ
-ไม่มี -

เพิ่มเติมเป็ น
4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทาคาเสนอซื ้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการของกิจการ)
1) การมีกรรมการร่วมกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 89/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 1518 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 ของกิ จการ ซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังนายชวลิ
้
ต ทิพพาวนิช และนายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ซึ่งเป็ นกรรมการของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
เข้ าเป็ นกรรมการของกิจการ ทังนี
้ ้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทั
้
งสองราย
้
ดังกล่าว จะทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน
2) การทารายการระหว่างกัน
-ไม่มี 3) การดาเนินธุรกิจร่วมกัน หรื อการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น
-ไม่มี 4) ข้ อตกลงหรื อสัญญาอื่น ๆ

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

-ไม่มี 6.

ส่ วนที่ 2 ข้ อ 5.2 แหล่ งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซือ้ ใช้ ในการเข้ าซือ้ กิจการ
จากเดิม
5.2

แหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการเข้ าซื ้อกิจการ

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทังหมดของกิ
้
จการตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะต้ องทาคา
เสนอซือ้ หุ้นของกิ จการเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาเสนอซื ้อภายหลังการปรับลดเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ใน
ราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดทีผ่ ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้ านบาท (ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ก่อนหักเงินปั นผลจานวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น)
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระค่าหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ใน
การทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้ านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจานวน 3,000
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.2.1

วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) รวมไม่เกิน
41,500 ล้ านบาท

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ าทาสัญญาให้ สินเชื่อเพื่อการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมี
วงเงินรวม 41,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ ผ้ ทู าคา
เสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิก่อนเบิกถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนันสอดคล้
้
องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการ
เบิกถอนเงินกู้เพื่อการทาคาเสนอซื ้อโดยทัว่ ๆ ไป ซึง่ ได้ แก่ (1) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องส่งมอบหลักฐานให้ แก่ธนาคารที่แสดง
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) ร้ อยละ 69.11 แล้ ว (2) ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้
ยื่นแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ฉบับนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ ว (3)
ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ยืนยันจานวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ (4) สาเนามติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อซึ่งอนุมตั ิให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อทาคาเสนอซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ (5) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องไม่ตก
เป็ นผู้ผิดนัด ตามสัญญาให้ สินเชื่อ และ (6) คารั บรองและคายืนยันต่าง ๆ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารตาม
สัญญาให้ สนิ เชื่อถูกต้ องในสาระสาคัญ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องเบิกถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน
2562) มิเช่นนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะสิ ้นสิทธิในการเบิกถอนเงินกู้
สัญญาให้ สินเชื่อมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เป็ นสัญญาสินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินกู้วนั ที่ 13 มีนาคม
2563 โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคา
เสนอซื ้อ ทางใดทางหนึง่ หรื อหลายทางประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตามสัญญาให้ สินเชื่อ

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาให้ สินเชื่อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของกิจการ การจาหน่าย
หุ้นของบริ ษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปั นผลที่ได้ รับจากกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การจาหน่ายทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรื อเงินจานวนใด ๆ ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น (หากมี) หรื อเงิน
เพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อมาชาระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
5.2.2

วงเงินกู้จากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท (วงเงินคงเหลือจานวน 3,000 ล้ าน
บาท)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อ และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการรองรับการดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ซึ่งหมายรวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จการ โดยปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีวงเงินคงเหลือ
สามารถเบิกใช้ ได้ เป็ นจานวน 3,000 ล้ านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวได้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อตัดสินใจใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี ้
ผู้ทาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการชาระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ด้ วย
การจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ทางใดทางหนึ่ง หรื อหลายทาง
ประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ผู้จดั เตรียมคาเสนอซื ้อได้ พจิ ารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ และมี
ความเห็นว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
รับรองแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการทาคาเสนอซื ้อ เอกสารแนบ 6

เพิ่มเติมเป็ น
5.2

แหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการเข้ าซื ้อกิจการ

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทังหมดของกิ
้
จการตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องทาคา
เสนอซือ้ หุ้นของกิ จการเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกิ
้
จการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรื อ ราคาเสนอซื ้อภายหลังการปรับลดเงินปั นผลส่วนที่เหลือ ใน
ราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดทีผ่ ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์ตามคาเสนอซื ้อ
ครัง้ นี ้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้ านบาท (ซึ่งเป็ นจานวนเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อจะต้ องใช้ สาหรับการเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ก่อนหักเงินปั นผลจานวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของกิจการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลตามมูลค่าที่กล่าวข้ างต้ น)
ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะชาระค่าหุ้นเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ใน
การทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้ านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจานวน 3,000
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

5.2.1

ครัง้ ที่ 1

วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) รวมไม่เกิน
41,500 ล้ านบาท

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ เข้ าทาสัญญาให้ สินเชื่อเพื่อการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมี
วงเงินรวม 41,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ ผ้ ทู าคา
เสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิก่อนเบิกถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนันสอดคล้
้
องกับเงื่ อนไขบังคับก่อนของการ
เบิกถอนเงินกู้เพื่อการทาคาเสนอซื ้อโดยทัว่ ๆ ไป ซึง่ ได้ แก่ (1) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องส่งมอบหลักฐานให้ แก่ธนาคารที่แสดง
ว่าผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) ร้ อยละ 69.11 แล้ ว (2) ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้
ยื่นแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ฉบับนี ้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ ว และแบบคาเสนอซื ้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ ว (3)
ตัวแทนในการรับซื ้อหลักทรัพย์ได้ ยืนยันจานวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ (4) สาเนามติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อซึ่งอนุมตั ิให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อทาคาเสนอซื ้อหุ้นในครัง้ นี ้ (5) ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องไม่ตก
เป็ นผู้ผิดนัด ตามสัญญาให้ สินเชื่อ และ (6) คารั บรองและคายืนยันต่าง ๆ ที่ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อได้ ให้ ไว้ แก่ธนาคารตาม
สัญญาให้ สนิ เชื่อถูกต้ องในสาระสาคัญ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อต้ องเบิกถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน
2562) มิเช่นนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะสิ ้นสิทธิในการเบิกถอนเงินกู้
สัญญาให้ สินเชื่อมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เป็ นสัญญาสินเชื่อระยะสัน้ ซึ่งจะครบกาหนดชาระคืนเงินกู้วนั ที่ 13 มีนาคม
2563 โดยผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคา
เสนอซื ้อ ทางใดทางหนึง่ หรื อหลายทางประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญาให้ สินเชื่อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะต้ องนาเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหุ้นของกิจการ การจาหน่าย
หุ้นของบริ ษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปั นผลที่ได้ รับจากกิจการ การปรับโครงสร้ างกิจการ การจาหน่ายทรัพย์สินที่มี
นัยสาคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรื อเงินจานวนใด ๆ ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อได้ รับภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายหุ้น (หากมี) หรื อเงิน
เพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อมาชาระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้ สนิ เชื่อ
5.2.2

วงเงินกู้จากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท (วงเงินคงเหลือจานวน 3,000 ล้ าน
บาท)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้ านบาท ภายใต้ สญ
ั ญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อ และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาหรับการรองรับการดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ซึ่งหมายรวมถึงการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จการ โดยปั จจุบนั ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีวงเงินคงเหลือ
สามารถเบิกใช้ ได้ เป็ นจานวน 3,000 ล้ านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวได้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อตัดสินใจใช้ แหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี ้
ผู้ทาเสนอซื ้อมีแผนที่จะดาเนินการชาระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ด้ วย
การจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรี ไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรื อเพิ่มทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ ทางใดทางหนึ่ง หรื อหลายทาง
ประกอบกัน เพื่อชาระคืนเงินกู้ให้ แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

ผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อได้ พิจารณาข้ อมูลด้ านแหล่งเงินทุนของผู้ทาคาเสนอซื ้อสาหรับการทาคาเสนอซื ้อในครัง้ นี ้ โดยมี
ความเห็นว่า ณ วันที่ของคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฉบับนี ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสาหรับการทาคาเสนอซื ้อใน
ครัง้ นี ้และ ณ วันที่ของคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ฉบับนี ้ มิได้ มีข้อเท็จจริ งใด ๆ ปรากฏต่อผู้จดั เตรี ยมคาเสนอซื ้อ ว่าผู้ทาคา
เสนอซื ้อได้ ผิดเงื่อนไขใด ๆ อย่างมีนยั สาคัญ ภายใต้ สญ
ั ญาให้ สินเชื่อที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าทากับ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และสัญญาเงินกู้ที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเข้ าทากับ ธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) ที่อาจจะส่งผลให้ ผ้ ูทาคาเสนอซื ้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้ าซื ้อและชาระเงินค่าหลักทรัพย์
สาหรับการทาคาเสนอซื ้อครัง้ นี ้ได้ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อใช้ ในการทา
คาเสนอซื ้อ เอกสารแนบ 6

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

7.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
1.4.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนการทาคาเสนอซือ้
1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 12 มีนาคม
2562 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดงั นี ้

ชื่อ

จานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออก
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
กิจการ
ทัง้ หมดของ
กิจการ
54.16
54.16

1. บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด

792,279,773

2. Engie Global Developments B.V.

218,696,260

14.95

14.95

3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

104,136,722

7.12

7.12

4. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

48,992,872

3.35

3.35

5. สานักงานประกันสังคม

31,408,000

2.15

2.15

6. State Street Europe Limited

28,131,355

1.92

1.92

7. นายพิชยั นิธิวาสิน

20,103,100

1.37

1.37

8. Goldman Sachs International

12,977,068

0.89

0.89

9. บริ ษัท ฮัว่ กี่เปเปอร์ จากัด

12,855,500

0.88

0.88

10,000,000
1,279,580,650
183,284,385
1,462,865,035

0.68
87.47
12.53
100.00

0.68
87.47
12.53
100.00

10. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
11. อื่น ๆ
รวม
ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

2)

ครัง้ ที่ 1

รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรกตามรายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อหุ้ นล่ า สุ ด ของกิ จ การ ณ วั น ที่
12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุ งด้ วยจานวนหุ้นของกิจการที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ
ได้ รั บ โอนมาจากผู้ ขายทั ง้ ทางตรงและทางอ้ อมตามสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นจ านวน ร้ อยละ 69.11 ในวั น ที่
14 มีนาคม 2562

ชื่อ

จานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออก
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
กิจการ
ทัง้ หมดของ
กิจการ

1. ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ก.

ผู้ทาคาเสนอซื ้อ

218,696,260

14.95

14.95

ข.

บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอ
ซื ้อ ได้ แก่ บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด

792,279,773

54.16

54.16

1,010,976,033

69.11

69.11

2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

104,136,722

7.12

7.12

3. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

48,992,872

3.35

3.35

4. สานักงานประกันสังคม

31,408,000

2.15

2.15

5. STATE STREET EUROPE LIMITED

28,131,355

1.92

1.92

6. นายพิชยั นิธิวาสิน

20,103,100

1.37

1.37

7. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

12,977,068

0.89

0.89

8. บริ ษัท ฮัว่ กี่เปเปอร์ จากัด

12,855,500

0.88

0.88

10,000,000
1,279,580,650
183,284,385
1,462,865,035

0.68
87.47
12.53
100.00

0.68
87.47
12.53
100.00

รวม

9. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
10. อื่น ๆ
รวม

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติมเป็ น
1.4.1 รายชื่อผู้ถอื หุ้นก่ อนการทาคาเสนอซือ้
1)

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 12 มีนาคม
2562 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดงั นี ้

ชื่อ

จานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออก
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
กิจการ
ทัง้ หมดของ
กิจการ

1. ผู้ขายและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขาย
ก. ผู้ขาย 1. บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด

218,696,260
792,279,773

14.95 54.16

14.95 54.16

ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขาย ได้ แก่
บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด/1 2.
Engie Global Developments B.V.

792,279,773
218,696,260

54.16 14.95

54.16 14.95

1,010,976,033

69.11

69.11

2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

104,136,722

7.12

7.12

3. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

48,992,872

3.35

3.35

4. สานักงานประกันสังคม

31,408,000

2.15

2.15

5. State Street Europe Limited

28,131,355

1.92

1.92

6. นายพิชยั นิธิวาสิน

20,103,100

1.37

1.37

7. Goldman Sachs International

12,977,068

0.89

0.89

8. บริ ษัท ฮัว่ กี่เปเปอร์ จากัด

12,855,500

0.88

0.88

9. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

10,000,000

0.68

0.68

10. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

8,456,900

0.55

0.55

88.05 87.47

88.05 87.47

11.95 12.53

11.95 12.53

100.00

100.00

รวม

รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
10.11. อื่น ๆ
รวม

1,288,037,550
1,279,580,650
174,827,485
183,284,385
1,462,865,035

ทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
หมายเหตุ: /1 ก่อนหน้าการทาธุรกรรมการซื ้อขายหุน้ เมื ่อวันที ่ 14 มี นาคม 2562 ผูข้ ายถื อหุน้ ร้อยละ 100 ใน บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จากัด

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

2)

ครัง้ ที่ 1

รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรกตามรายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ นล่ า สุ ด ของกิ จ การ ณ วั น ที่
12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุ งด้ วยจานวนหุ้นของกิจการที่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ
ได้ รั บ โอนมาจากผู้ ขายทั ง้ ทางตรงและทางอ้ อมตามสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ นจ านวน ร้ อยละ 69.11 ในวั น ที่
14 มีนาคม 2562

ชื่อ

จานวน (หุ้น)

ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับ
ร้ อยละเมื่อเทียบ
กับสิทธิออก
จานวนหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ ว เสียงทัง้ หมดของ
กิจการ
ทัง้ หมดของ
กิจการ

1. ผู้ทาคาเสนอซื ้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ก. ผู้ทาคาเสนอซื ้อ

218,696,260

14.95

14.95

ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อ
ได้ แก่ บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย)
จากัด/1

792,279,773

54.16

54.16

1,010,976,033

69.11

69.11

2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

104,136,722

7.12

7.12

3. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

48,992,872

3.35

3.35

4. สานักงานประกันสังคม

31,408,000

2.15

2.15

5. STATE STREET EUROPE LIMITED

28,131,355

1.92

1.92

6. นายพิชยั นิธิวาสิน

20,103,100

1.37

1.37

7. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

12,977,068

0.89

0.89

8. บริ ษัท ฮัว่ กี่เปเปอร์ จากัด

12,855,500

0.88

0.88

9. บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

10,000,000

0.68

0.68

10. South East Asia UK (Type C) Nominees
Limited

8,456,900

0.55

0.55

88.05 87.47

88.05 87.47

11.95 12.53

11.95 12.53

100.00

100.00

รวม

รวมผู้ถอื หุ้น 10 อันดับแรก
10.11. อื่น ๆ
รวม

1,288,037,550
1,279,580,650
174,827,485
183,284,385
1,462,865,035

หมายเหตุ: /1 ภายหลังการเข้าทาธุรกรรมการซื ้อขายหุ้นเมื ่อวันที ่ 14 มี นาคม 2562 ผูท้ าคาเสนอซื ้อถื อหุ้นร้ อยละ 100 ใน บริ ษัท เอ็นจี โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย)
จากัด

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

8.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 3 ข้ อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ย่นื คาเสนอซือ้ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
จากเดิม
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ นื คาเสนอซือ้ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายเจน นาชัยศิริ/1
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล/1

กรรมการ และประธานคณะกรรมการ

3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์/1

กรรมการ

4. รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวสั ดาการ/2

กรรมการ

5. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรี ย ฟลาเช่/3

กรรมการ

6. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ ด/3

กรรมการ

7. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์/2

กรรมการ

8. นายอนุตร จาติกวณิช
9. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการ

10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์/3

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และรองประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
/1 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของกิ จ การ โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของกิ จ การ ครั้ ง ที ่ 7/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื ่ อ วันที ่
14 มี นาคม 2562
/2 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของกิ จ การ โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของกิ จ การ ครั้ ง ที ่ 8/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื ่ อ วันที ่
15 มี นาคม 2562
/3 ได้ยื่นหนังสื อลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมี ผลเมื ่อวันที ่ 18 มี นาคม 2562 และที ่ประชุมคณะกรรมการของกิ จการ ครั้งที ่
8/2562 ซึ่ งประชุมเมื ่อวันที ่ 15 มี นาคม 2562 ได้มีมติ ให้นาเสนอต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี 2562 ของกิ จการ ซึ่ งจะจัดประชุมในวันที ่
23 เมษายน 2562 เพื ่อพิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี ้แทนที ่กรรมการดังกล่าว (1) นายชวลิ ต ทิ พพาวนิ ช (แทนที ่นายญาณ ฟรานซิ ส
คุส มาเรี ย ฟลาเช่) (2) นายสมเกี ยรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที ่นายเบอนัวต์ เรเน่ มิ นาร์ ด) (3) นายพยุงศักดิ์ ชาติ สทุ ธิ ผล (แทนที ่นายโกวิ ท จึ ง
เสถี ยรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทรี ยา เบญจพลชัย (แทนที ่นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ )

เพิ่มเติมเป็ น
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ย่ นื คาเสนอซือ้ และที่คาดว่ าจะเป็ นภายหลังการทาคาเสนอซือ้
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายเจน นาชัยศิริ/1

กรรมการ และประธานคณะกรรมการ

2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล/1

กรรมการ และรองประธานกรรมการ

3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์/1

กรรมการ

4. รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวสั ดาการ/2

กรรมการ

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

ครัง้ ที่ 1

ตาแหน่ ง

5. นายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรี ย ฟลาเช่/3

กรรมการ

6. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ ด/3

กรรมการ

7. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์/2

กรรมการ

8. นายอนุตร จาติกวณิช
9. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการ

10. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

11. นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์/3

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:
/1 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของกิ จ การ โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของกิ จ การ ครั้ ง ที ่ 7/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื ่ อ วันที ่
14 มี นาคม 2562
/2 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของกิ จ การ โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของกิ จ การ ครั้ ง ที ่ 8/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื ่ อ วันที ่
15 มี นาคม 2562
/3
ได้ยื่นหนังสื อลาออกจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยมี ผลเมื ่อวันที ่ 18 มี นาคม 2562 และที ่ประชุมคณะกรรมการของกิ จการ ครั้งที ่
89/2562 ซึ่ งประชุมเมื ่อวันที ่ 1518 มี นาคม 2562 ได้มีมติ ให้นาเสนอต่อที ่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นสามัญประจาปี 2562 ของกิ จการ ซึ่ งจะจัดประชุมใน
วันที ่ 23 เมษายน 2562 เพื ่อพิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนีแ้ ทนทีก่ รรมการดังกล่าว (1) นายชวลิ ต ทิ พพาวนิ ช (แทนทีน่ ายญาณ ฟราน
ซิ สคุส มาเรี ย ฟลาเช่) (2) นายสมเกี ยรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที ่นายเบอนัวต์ เรเน่ มิ นาร์ ด) (3) นายพยุงศักดิ์ ชาติ สทุ ธิ ผล (แทนทีน่ ายโกวิ ท จึง
เสถี ยรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทรี ยา เบญจพลชัย (แทนทีน่ างสุภาพรรณ รัตนาภรณ์ )

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อ
ภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หาก
กิจการจะต้ องแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรื อเนื่องจากเหตุอื่นใด
ผู้ท าค าเสนอซื อ้ จะด าเนิ น การให้ กิ จการมีก ารแต่ง ตัง้ กรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น และจะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติมเป็ น
1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็ นภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อ
ภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หาก
กิจการจะต้ องแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรื อเนื่องจากเหตุ อื่นใด
ผู้ท าค าเสนอซื อ้ จะด าเนิ น การให้ กิ จการมีก ารแต่ง ตัง้ กรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น และจะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็ น
ตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้ มีจานวนที่เหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการ
ทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ซึ่งขึ ้นอยู่กับผลตอบรับของคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้ กิจการพิจารณา
เปลีย่ นแปลงจานวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจต่อไป

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

9.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.1 สถานภาพของกิจการ
จากเดิม
2.1

สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นเสร็ จสิ ้น และผู้ทาคาเสนอซื ้อมีสดั ส่วนการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้ อยละ 80.00 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของ
กิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการรั บซื ้อ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรั พย์เสร็ จสิ ้น สถานะของกิ จการในการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสิ ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดาเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นแล้ วทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมน้ อย
กว่าร้ อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ แต่สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อดังกล่าวสูง
มากพอที่จะทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเชื่อมัน่ ว่าแผนการเพิกถอนหุ้นของ GLOW จะได้ รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของ GLOW ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทาคาเสนอซื ้อก็ประสงค์ที่จะดาเนินการตาม
แผนการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไป
เพิ่มเติมเป็ น
2.1

สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหุ้นเสร็ จสิ ้น และผู้ทาคาเสนอซื ้อมีสดั ส่วนการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมมากกว่าหรื อ
เท่ากับร้ อยละ 80.00 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อมีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของ
กิจการออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการรั บซื ้อ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรั พย์เสร็ จสิ ้น สถานะของกิ จการในการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสิ ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดาเนินการต่อไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภายหลังการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้นแล้ วทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมน้ อย
กว่าร้ อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของกิ
้
จการ แต่สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื ้อดังกล่าวสูง
มากพอที่จะทาให้ ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อเชื่อมัน่ ว่าแผนการเพิกถอนหุ้นของ GLOW จะได้ รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของ GLOW ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
GLOW และต้ องไม่มี
ผู้ถือหุ้นคัดค้ านการเพิกถอนหุ้นเกินร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของ
้
GLOW ตามหลักเกณฑ์
การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทาคาเสนอซื ้อก็ประสงค์ที่จะดาเนินการตามแผนการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

10.

ครัง้ ที่ 1

ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ
จากเดิม
2.2

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

(ก)

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึง่ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการภาย
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ

(ข)

การขยายการลงทุนหรื อกาลังการผลิต
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรื อกาลังการผลิตของกิจการอย่ างมีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการอาจมีแผนการลงทุนร่วมกัน
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงข่ายในการให้ บริ การ และ/หรื อ การขยายความสามารถในการรองรับการ
ให้ บริ การ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิ น หรื อสภาวะธุรกิจของ
กิจการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมี การทบทวนและปรับปรุ งแผนการลงทุนตามที่
จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการ

(ค)

การปรับโครงสร้ างองค์กร การบริ หาร การจ้ างงาน
-

กรรมการ

ภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไร
ก็ดี หากกิจการจะต้ องแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรื อ
เนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนินการให้ กิจการมีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็ น และจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
-

ผูบ้ ริ หาร

การปรับเปลีย่ นผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.) นันเป็
้ นอานาจของคณะกรรมการของกิจการ
อย่างไรก็ดี ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจเสนอให้ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.) ของ
กิ จ การตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาแต่งตัง้ เพิ่ มเติม หรื อ เปลี่ยนแปลงผู้บ ริ หาร และ/หรื อ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการกิจการ
ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของกิ จ การ ซึ่ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วอาจเกิ ด ขึ น้ ภายในระยะเวลา
12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ
นอกจากนี ้ หากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
องค์กรและผู้บริ หารของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง่ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อก็จะ
เคารพในมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้ วแต่กรณี

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
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แนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในระหว่างที่ ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ และกิ จการต่างเป็ นบริ ษั ทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ผู้ทาคาเสนอซือ้ จะ
ดาเนินการให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซื ้อ และกิจการ เพื่อป้องกันประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการต่างประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยนโยบายดังกล่าวจะกาหนดให้ กรรมการ
ของกิจการที่มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมใด ๆ ไม่อาจเข้ าร่ วมประชุม และร่ วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีสิทธิได้ รับข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าว ดังนัน้ การตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการนันจะเป็
้
น
ดุลพินิจของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย สาหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ แต่มีขนาดรายการที่ไม่ ถึงขนาดที่ต้องได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิ จการ นโยบาย
ดังกล่าวก็จะกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารของกิจการ (ซึง่ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ) เป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารของผู้ทาคาเสนอซื ้อที่ ถกู ส่งเข้ าไปปฏิบตั ิงานที่กิจการดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้ อานาจบังคับ
บัญชาตามสายงานของกิจการ โดยผู้บริ หารดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินงานตามสายงานของผู้ทาคา
เสนอซื ้อ

(จ)

แผนการจาหน่ายสินทรัพย์หลัก
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะดาเนินการ
จาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจาหน่ายสินทรัพย์จากการดาเนินธุรกิจปกติ และ
จะต้ องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ

(ฉ)

แผนการปรับโครงสร้ างทางการเงิน
ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื อ้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางการเงินของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ ในส่วนของการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมของ
กิจการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้ อง และจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
กฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ช)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลอย่างมีนัยสาคัญภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ โดยปั จจุบนั กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิประจาปี โดยไม่รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
กิจการไม่ได้ รับรู้ หลังหักเงินสารองต่างๆ ที่กิจการกาหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ นหรื อในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิน หรื อสภาวะธุรกิจของกิจการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงที่
จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจปรั บเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิ จการในอนาคตเพื่อให้ มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
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เพิ่มเติมเป็ น
2.2

นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

(ก)

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญซึง่ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการภาย
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ

(ข)

การขยายการลงทุนหรื อกาลังการผลิต
ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรื อกาลังการผลิตของกิจการอย่างมีนยั สาคัญในช่วงระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการอาจมีแผนการลงทุนร่วมกัน
เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงข่ายในการให้ บริ การ และ/หรื อ การขยายความสามารถในการรองรับการ
ให้ บริ การ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิ น หรื อสภาวะธุรกิจของ
กิจการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ นอื่นๆ ที่มีนยั สาคัญซึ่งอาจรวมถึงกรณีการบอกเลิกสัญญาหรื อการผิดนัด
สัญญาของลูกค้ ารายใหญ่ กรณีการเกิดความเสียหายของทรัพย์สนิ จากอุทกภัย อัคคีภยั การก่อการประท้ วง การ
ก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็ นต้ น ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมี การทบทวนและปรับปรุ งแผนการลงทุนตามที่
จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการ

(ค)

การปรับโครงสร้ างองค์กร การบริ หาร การจ้ างงาน
-

กรรมการ

ภายหลังจากการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจมีแผนที่จะเปลีย่ นแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไร
ก็ดี หากกิจการจะต้ องแต่งตังกรรมการใหม่
้
เพิ่มเติม หรื อแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรื อ
เนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะดาเนิ นการให้ กิจการมีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็ น และจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจ
เสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื ้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้ มีจานวนที่เหมาะสมกับสัดส่ วน
การถือหุ้นในกิจการภายหลังการทาคาเสนอซื ้อเสร็ จสิ ้น ซึ่งขึ ้นอยูก่ บั ผลตอบรับของคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจ
รวมถึงการเสนอให้ กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ความจาเป็ นในการประกอบธุรกิจต่อไป
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 ของกิ จการ ซึ่งจะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังบุ
้ คคลดังต่อไปนี ้ เป็ นกรรมการของกิจการ (1) นายชวลิต ทิพพาวนิช (แทนทีน่ ายญาณ ฟรานซิสคุส มาเรีย
ฟลาเช่ ) (2) นายสมเกี ยรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที่ นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ ด ) (3) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิ ผล
(แทนทีน่ ายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทรี ยา เบญจพลชัย (แทนที่นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์)
-

ผูบ้ ริ หาร
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การปรับเปลีย่ นผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.) นันเป็
้ นอานาจของคณะกรรมการของกิจการ
อย่างไรก็ดี ผู้ทาคาเสนอซื ้ออาจเสนอให้ มีการปรับเปลี่ยนผู้บริ หาร (ตามคานิยามของสานักงาน ก.ล.ต.) ของ
กิ จ การตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการพิจารณาแต่งตัง้ เพิ่ มเติม หรื อ เปลี่ยนแปลงผู้บ ริ หาร แ ละ/หรื อ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการกิจการ
ทั ง้ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของกิ จ การ ซึ่ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วอาจเกิ ด ขึ น้ ภายในระยะเวลา
12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ
นอกจากนี ้ หากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแล้ วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
องค์กรและผู้บริ หารของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึง่ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของกิจการ ผู้ทาคาเสนอซื ้อก็จะ
เคารพในมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครัง้ ที่ 8/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้
นายปจงวิช พงษ์ ศิวาภัย ให้ ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และแต่งตังนางศิ
้
โรบล บุญถาวร ให้ ดารง
ตาแหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่สายการเงิน โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 18 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
(ง)

แนวทางป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ในระหว่างที่ ผ้ ูทาคาเสนอซือ้ และกิ จการต่างเป็ นบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ผู้ทาคาเสนอซื อ้ ได้
ดาเนินการให้ มีการกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจของผู้ทาคาเสนอซื ้อ และกิจการ เพื่อป้องกันประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการต่างประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ทาคาเสนอซื ้อมีการถือหุ้น
อย่างมีนยั สาคัญในกิจการ แต่กิจการมิได้ มีการถือหุ้นของผู้ ทาคาเสนอซื ้อ ดังนัน้ ผู้ทาคาเสนอซื ้อจะส่งเสริ มให้ มี
การปรับใช้ นโยบายและแนวทางป้องกันการขัดแย้ งผลประโยชน์ เพื่อการกากับดูแลการดาเนินงานของกิจการ
และบริ ษัทย่อยของกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ได้ มีมติอนุมตั ิค่มู ือการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
ของกิจการ ในกรณีที่มีสว่ นได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Code of Conducts) เพื่อเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการของกิจการ ในสถานการณ์ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่ากรรมการของกิจการอาจมีสว่ นได้
เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เรื่ องที่นาเสนอเพื่อพิจารณา ภายใต้ คมู่ ื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ของกิจการโดยนโยบายดังกล่าว ได้ มีการจะกาหนดให้ กรรมการของกิจการที่มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีสว่ นได้ เสีย
กับธุรกรรมใด ๆ ไม่อาจเข้ าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) รวมถึงจะ
ไม่มีสิทธิได้ รับข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ดังนัน้ การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ
ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการนันจะเป็
้
นดุลพินิจของกรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ เสีย สาหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่มี
ขนาดรายการที่ไม่ถึงขนาดที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของกิจการ นโยบายดังกล่าวก็จะกาหนดให้
ผู้บริ หารของกิจการ (ซึง่ ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ทาคาเสนอซื ้อ) เป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ รวมทังผู
้ ้ ทาคาเสนอซื ้อได้
มีการส่งเสริ มให้ มีการปรับใช้ แนวการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวไปยังบริ ษัทย่อยของกิจการอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ผู้บริ หารของผู้ทาคาเสนอซื ้อที่ ถกู ส่งเข้ าไปปฏิบตั ิงานที่กิจการดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้ อานาจบังคับ
บั ญ ชาตามสายงานของกิ จ การ โดยผู้ บริ หารดั ง กล่ า วจะ ไม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น งานตาม
สายงานของผู้ทาคาเสนอซื ้อ

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

(จ)

ครัง้ ที่ 1

แผนการจาหน่ายสินทรัพย์หลัก
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะดาเนินการ
จาหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจาหน่ายสินทรัพย์จากการดาเนินธุรกิจปกติ และ
จะต้ องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ องรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ

(ฉ)

แผนการปรับโครงสร้ างทางการเงิน
ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ น้ สุด ระยะเวลาการท าค าเสนอซื อ้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ ไม่ มี แ ผนที่ จ ะ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางการเงินของกิจการอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ ในส่วนของการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมของ
กิจการจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิอย่างถูกต้ อง และจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ
กฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ช)

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ทาคาเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรื อนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลอย่างมีนัยสาคัญภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลารับซื ้อ โดยปั จจุบนั กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิประจาปี โดยไม่รวมถึงผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่
กิจการไม่ได้ รับรู้ หลังหักเงินสารองต่างๆ ที่กิจการกาหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็ นหรื อในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของสถานภาพทางการเงิน หรื อสภาวะธุรกิจของกิจการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงที่
จาเป็ นอื่นๆ ผู้ทาคาเสนอซือ้ อาจปรั บเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกิ จการในอนาคตเพื่อให้ มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

11.

ส่ วนที่ 3 ข้ อ 2.3 รายการระหว่ างกัน
จากเดิม
2.3

รายการระหว่ างกัน

ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกันตามข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน
ของกิจการกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ ้นสุดระยะเวลาการคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายของการทารายการระหว่างกันของกิจการ ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อมีการเข้ าทารายการ
ระหว่างกันกับกิจการทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการจะดาเนินการและเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการทา
รายการระหว่างการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องและมีผลบังคับกับกิจการ
ในขณะนัน้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า รายการระหว่ า งกัน ต่ า งๆ ได้ ท าขึ น้ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ย วกับ การท ารายก ารกั บ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

เพิ่มเติมเป็ น
2.3

รายการระหว่ างกัน

2.3.1 การทารายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทาคาเสนอซื ้อก่อนการทาคาเสนอซื ้อ
-ไม่มี 2.3.2 การทารายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ ทาคาเสนอซื ้อ
ก่อนการทาคาเสนอซื ้อ
กิจการมีการทารายการกับ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทาคาเสนอซื ้อดังนี ้
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
การโอนสิทธิการใช้ ทอ่ ส่งก๊ าซรอตัดบัญชีเป็ นต้ นทุนของท่อส่งก๊ าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 2
จากัด และบริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด ให้ แก่บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิ ในการใช้
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซ
สิทธิการใช้ ทอ่ ส่งก๊ าซรอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีมลู ค่าตามบัญชีสทุ ธิดงั นี ้

สิทธิการใช้ ทอ่ ส่งก๊ าซรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
2560
90,411,142
90,411,142
(50,130,860) (46,178,817)
40,280,282
44,232,325
3,952,042

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
-

3,952,042

-

-

สัญญาซือ้ ขายก๊ าซ
กิจการและบริ ษัทย่อยของกิจการได้ ทาสัญญาซื ้อขายก๊ าซกับบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อซื ้อก๊ าซในปริ มาณและราคา
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัท
- โครงการระยะที่ 1 (1)
- โครงการระยะที่ 2 (2)
- โครงการระยะที่ 4
- โครงการระยะที่ 5
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด(3)
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด (4)
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

วันที่ทาสัญญา

วันเริ่มใช้ ก๊าซ
เพื่อการค้ า

อายุสัญญา/
ต่ ออายุได้ (ปี )

26 ตุลาคม 2554
22 พฤศจิกายน 2542
19 กุมภาพันธ์ 2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
1 ตุลาคม 2541
28 กันยายน 2542
12 ธันวาคม 2540
8 มกราคม 2542
23 มีนาคม 2553
9 กันยายน 2548

1 พฤศจิกายน 2554
18 มกราคม 2539
1 กุมภาพันธ์ 2551
1 กันยายน 2554
3 กุมภาพันธ์ 2541
28 กันยายน 2542
31 มกราคม 2546
22 พฤษภาคม 2543
12 ธันวาคม 2555
11 ตุลาคม 2549

4
21/ 4
15/ 4
10
21/ 4
21/ 4
25
21/ 4
25
15

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

(1)

เนื่องจากอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ ปตท.ได้ มีหนังสือแจ้ งตกลง
ต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซกับบริ ษัทครั ง้ ละ 3 เดือน ตามหนังสือแจ้ งตกลงต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อ
ขายก๊ าซฉบับล่าสุดลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ ตอ่ อายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

(2)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 กับ ปตท. โดยได้ ตกลงเปลี่ยนแปลงปริ มาณการใช้ ก๊าซเพื่อให้
สอดคล้ องกับสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าของโครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2 และเพื่อขยายอายุ
สัญญาเดิมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรื อวันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้ าสาหรับโครงการ
ระยะที่ 2 ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม แล้ วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ ้นก่อน

(3)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด ได้ ทาสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญา
ซื ้อขายก๊ าซฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541 กับ ปตท. เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาซื ้อขายก๊ าซให้ สอดคล้ อง
กับวันสิ ้นสุดของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ ากับกฟผ. โดยได้ มีการแก้ ไขอายุสญ
ั ญาเป็ น 23 ปี นับตังแต่
้
วันที่ 18 กันยายน 2541 ซึ่งเป็ นวันเริ่ มใช้ ก๊าซเพื่อการค้ าของโครงการระยะที่ 2 และสามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาได้ อีก 4 ปี

(4)

บริ ษั ท โกลว์ ไอพี พี จ ากั ด มี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะต้ องโอนกรรมสิ ท ธิ์ ท่ อ ส่ ง ก๊ าซให้ แก่ ป ตท.
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขายก๊ าซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตาม
บัญชีสทุ ธิของท่อส่งก๊ าซดังกล่าวมีจานวน 78.0 ล้ านบาท และ 83.5 ล้ านบาท ตามลาดับ

สัญญาสิทธิการใช้ พนื ้ ที่ และโครงสร้ าง
บริ ษัทย่อยของกิจการได้ ทาสัญญาสิทธิการใช้ พื ้นที่สาหรับวางสายส่งไฟฟ้ าใต้ ดิน และสัญญาสิทธิการใช้ โครงสร้ าง
สาหรับวางท่อ กับ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของสัญญา

ชื่อบริษัท

วันที่ทาสัญญา

อายุสัญญา

ค่ าเช่ าต่ อปี
(ล้ านบาท)

สิทธิการใช้ พื ้นที่สาหรับ บริษัท โกลว์ เอสพีพี
วางสายส่งไฟฟ้าใต้ ดิน 3 จากัด

1 กรกฎาคม 2552

1 มกราคม 2552 31 ธันวาคม 2571

3.3 (ปรับเพิ่มในอัตรา
ร้ อยละ 2 ทุกปี
หลังจากปี ที่ 6 ของ
สัญญาเช่า)

สิทธิการใช้ โครงสร้ าง
สาหรับวางท่อ

30 สิงหาคม 2550

1 มกราคม 2550 31 ธันวาคม 2564

0.4 (ปรับเพิ่มทุกปี ใน
อัตราร้ อยละ 3)

บริษัท โกลว์
พลังงาน จากัด
(มหาชน)

สิ ท ธิ ก ารใช้ โ ครงสร้ าง บริ ษัท โกลว์ เอสพีพี 29 กันยายน 2548
สาหรับวางท่อ
3 จากัด
ทีม่ า: หมายเหตุประกอบงบการเงิ นของกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561

1 กั น ยา ยน 2548 - 0.6 (ปรับเพิ่มทุกปี ใน
31 สิงหาคม 2563
อัตราร้ อยละ 3)

เอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

ครัง้ ที่ 1

2.3.3 แนวโน้ มของการทารายการระหว่างกันภายหลังการทาคาเสนอซื ้อ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้อยังไม่มีแผนที่จะทา
รายการระหว่างกัน ที่มีนัยสาคัญ กับกิจการนอกเหนือจากธุรกิจปกติ หรื อเปลี่ยนแปลงการเข้ าทารายการระหว่างกัน
ระหว่างกิจการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทาคาเสนอซื ้อข้ างต้ นอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ หาก
ผู้ทาคาเสนอซือ้ มีการเข้ าทารายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทาคาเสนอซือ้ และกิ จการจะดาเนินการและ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาหรั บการทารายการระหว่างการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดที่
เกี่ ย วข้ องและมีผลบังคับ กับกิ จการในขณะนัน้ เพื่ อ ให้ แ น่ใจว่ารายการระหว่างกัน ต่างๆ ได้ ท าขึน้ โดยมีหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)
2.3.4 แนวทางและนโยบายการทารายการระหว่างกัน
ปั จจุบนั กิจการมีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกันตามข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน
ของกิจการกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ ้นสุดระยะเวลาการคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ผู้ทาคาเสนอซื ้อไม่มีแผนที่จะเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั สาคัญซึ่งนโยบายของการทารายการระหว่างกันของกิจการ ทังนี
้ ้ หากผู้ทาคาเสนอซื ้อมีการเข้ าทารายการ
ระหว่างกันกับกิจการทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ผู้ทาคาเสนอซื ้อและกิจการจะดาเนินการและเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับการทา
รายการระหว่างการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องและมีผลบังคับกับกิจการ
ในขณะนัน้ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า รายการระหว่ า งกัน ต่ า งๆ ได้ ท าขึ น้ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ เ ช่ น เดี ยวกับ การท ารายการกั บ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)

