บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“เบสท์เทค”) เป็นบริษัทแกน (Core Company) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) สาหรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก๊าซและปิโตรเลียม และพลังงาน ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถ
แบ่งกลุ่มของงานบริการออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization)
และ 2) งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นบริษัทชั้นนาที่เป็นผู้รับเหมาหลักของ
โครงการ (EPC Contractor) และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ซึ่งที่ผ่านมา เบสท์เทคมีประวัติการทางานและผลงาน
การแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับสากลเป็นจานวน
มาก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ และการส่งมอบงานที่ตรงตาม
เวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันโดยวิธีการ
ตัดราคา
นอกจากการถือหุ้นในเบสท์เทคซึ่งเป็นบริษัทแกนแล้ว บริษัทยังมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน
ยังไม่มีการดาเนินกิจการ ได้แก่ 1) บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซลาร์ 1 จากัด (“บีทีอาวล์”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการยื่น
ประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่น ในอนาคต 2) บริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์
จากัด (“บีทีไอ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตของธุรกิจ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้าง
เหล็ก (Steel Fabrication) โดยอยู่ระหว่างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ 3) บริษัท
โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จากัด (“โกลบอลคลีน ”) ซึ่งจั ดตั้ง ขึ้น เพื่ อรองรับการยื่นประมูล โครงการโรงไฟฟ้าพลั งงาน
แสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่น
1.2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริษัทโดยการดาเนินงานผ่านเบสท์เทค ซึ่งเป็นบริษัทแกน มุ่งที่จะเป็นผู้นาในธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ที่ให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงการร่วมกับลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งมอบงานคุณภาพในระดับสากลได้ตามเวลาที่
กาหนด นอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม และ
สนับสนุนให้มีความต่อเนื่องของรายได้มากยิ่งขึ้น
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทมีพันธกิจ ดังนี้
1) สร้างรายได้หลักที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนภายในกลุ่มบริษัท ผ่านการลงทุนในธุรกิจ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) สาหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อุตสาหกรรมพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดย
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1.1) พัฒนาคุณภาพของการให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
1.2) ขยายตลาดการให้บริการลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น และ/หรือไปยังโครงการในต่างประเทศอื่น
1.3) พัฒนาระบบการดาเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) แสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่องของ
รายได้ (Recurring Income) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น
1.3. ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษั ท เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท ซุ ป เปอร์วิ น แอสเซท จ ากั ด (“ซุ ป เปอร์ วิ น ”) ประกอบธุ ร กิ จ โดยการถือ หุ้ น ในบริ ษั ท อื่ น
(Holding Company) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีเบสท์เทคเป็นบริษัทแกน (Core Company) ซึ่งได้จัดตั้ง
และเริ่มดาเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2530 โดยในระยะแรก เบสท์เทคดาเนินธุรกิจการค้าวัสดุอุปกรณ์ทางวิศวกรรมซึ่งใช้ใน
โรงงานต่างๆ เช่น วาล์ว ท่อ และข้อต่อ เป็นต้น โดยเริ่มแรกลูกค้าหลักของเบสท์เทคอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซและ
ปิโตรเลียม และกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า ต่อมาได้ขยายบริการครอบคลุมอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ในการให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้าง
เหล็ก (Steel Fabrication) ในปี 2533 กลุ่มบริษัทโดยเบสท์เทคได้ขยายธุรกิจโดยเริ่มจากการรับงานผลิตระบบท่อระบาย
ความร้อนให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นการให้บริการผลิตงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) งานแรกของ
กลุ่มบริษัท จากนั้น ในปี 2534 ได้มีการจัดตั้งบริษัท เกรท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“เกรทพาวเวอร์”) ขึ้น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจการให้บริการผลิตดังกล่าว โดยในปี 2538 เกรทพาวเวอร์ได้จัดตั้ง โรงงานขึ้นที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงงานฉะเชิงเทรา”) ทั้งนี้ ในช่วงแรก เกรทพาวเวอร์ให้บริการผลิตเฉพาะระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า
จากนั้นจึงขยายขอบเขตการให้บริการไปยัง งานแปรรูปและประกอบถังทนแรงดันและถังบรรจุ (Pressure Vessels and
Storage Tanks) และงานโครงสร้าง (Structural Steel Fabrication) อีกด้วย
ต่อมากลุ่มบริษัทได้ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยในปี 2540 กลุ่มบริษัทโดยเบสท์เทค ได้รับ
การว่าจ้างจากบริษัท Stone & Webster เพื่อให้บริการผลิตระบบท่อระบายความร้อน สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า Pha Lai
ประเทศเวียดนาม
ในปี 2545 เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จานวนหลายราย เพื่อ
ให้บริการแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) สาหรับโครงการบาบัดน้าเสียชางงี (Changi Water Reclamation)
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบด้วย งานระบบท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบท่อ ถังบรรจุสารหล่อเย็น (Coolant Tank) และ
ถังพักลม (Air Receiver Pressure Vessel) โครงสร้างปากกรวย (Hopper) และโครงสร้างทางเดิน เป็นต้น
ต่อมาในปี 2551 เบสท์เทคได้ขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับการให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) โดยได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ ขึ้นในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
(“โรงงานสั ต หี บ ”) ซึ่ ง ท าเลดั ง กล่ า วมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ คื อ มี ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ติ ด กั บ ท่ า เรื อ น้ าลึ ก ซึ่ ง มี ร ะดั บ ความลึ ก จาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 12 เมตร ทาให้สะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ สามารถลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้ามายังท่าเรือได้ นอกจากนี้ท่าเรือดังกล่าวยังมีพื้นที่หน้าท่ากว้างขวาง ทาให้เบสท์เทคสามารถรั บงานก่อสร้างขนาด
ใหญ่ได้โดยไม่มีข้อจากัดด้านขนาดของชิ้นงาน
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นอกจากนี้ ในปี 2551 กลุ่มบริษัทโดยเบสท์เทคยังได้รับงานก่อสร้างโครงการ Golar Winter Renovation of FSRU
ซึ่งเป็นเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (Floating Storage and Regasification Unit หรือ FSRU) ณ ประเทศบราซิล
นับเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) งานแรกของกลุ่มบริษัท และในปีเดียวกัน กลุ่ม
บริษัทโดยเบสท์เทคยังได้ให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิน้ งานขนาดใหญ่ (Modularization) อีกหนึ่งโครงการ โดย
ได้รับงานก่อสร้างโครงการ Peregrino FPSO ซึ่งเป็นเรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียมขนาดใหญ่ (Floating Production
Storage and Offloading หรือ FPSO) ณ ประเทศบราซิล
ต่อมาในปี 2554 กลุ่มบริษัทได้ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเบสท์เทคได้เข้าซื้อกิจการและควบรวมกับเกรท
พาวเวอร์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
ในปี 2555 บริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ซุปเปอร์วิน แอสเซท จากัด
ประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication)
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด ในปี 2557 ตามแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังได้ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นเบสท์เทคในสัดส่วนร้อยละ 99.50 เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีแผนการที่จะขยายการดาเนินธุรกิจเข้าไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้
ให้กลุ่มบริษัทได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบีทีอาวล์ ในสัดส่วนร้อยละ 90.00
และเข้าถือหุ้นในโกลบอลคลีน ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังจัดตั้งบีทีไอขึ้น เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตของธุรกิจ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) โดยอยู่ระหว่างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในบีทีไอร้อยละ 100.00
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัทเป็น
บริษัทมหาชนจากัด โดยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชน
จากัด จากนั้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 300.00 ล้านบาท เป็น 378.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 312.00 ล้านหุ้น มูลค่า หุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ ม เอ ไอ และเมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม 2559 ที่ ป ระชุ ม วิสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2559 ของบริษั ท ได้ มี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรก เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 156.00 ล้านหุ้น
กลุ่มบริษัทมีพัฒนาการที่สาคัญดังนี้
เดือน - ปี
เหตุการณ์
กันยายน 2530
: เบสท์เทคจดทะเบียนตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจการค้า วัสดุ
อุ ป กรณ์ และระบบท่ อ สาหรั บ ลู ก ค้ า ในอุ ต สาหกรรมก๊ า ซและปิ โตรเลี ย ม โรงไฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมหนักอื่นๆ

ส่วนที่ 2.2 – 1 หน้า 3

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

เดือน - ปี
พฤศจิกายน 2534

เหตุการณ์
เกรทพาวเวอร์ จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจรับผลิต
ระบบท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า

:

มกราคม 2538

:

เกรทพาวเวอร์ จัดตั้งโรงงานที่อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการผลิตระบบ
ท่อต่างๆ ในโรงไฟฟ้า

มีนาคม 2545

:

เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จานวน 8 ราย ได้แก่
1) Sembcorp Engineers and Constructors 2) Voltas 3) Koh Brothers Group 4) Keppel
Engineering 5) Yoli Engineering & Construction 6) Envirocare 7) Hong Hock
Engineering และ 8) Suntrak Engineering เพื่ อให้ บ ริก ารแปรรู ปชิ้ น งานเหล็ก (Parts
Fabrication) สาหรับโครงการบาบัดน้าเสียชางงี (Changi Water Reclamation) ประเทศสิงคโปร์
ซึ่งประกอบด้ว ย งานระบบท่ อและอุปกรณ์เ ชื่อมต่อระบบท่ อ ถั งบรรจุสารหล่ อเย็ น (Coolant
Tank) และถังพักลม (Air Receiver Pressure Vessel) โครงสร้างปากกรวย (Hopper) และ
โครงสร้างทางเดิน เป็นต้น โดยมีมูลค่าโครงการที่เบสท์เทคให้บริการประมาณ 23.1 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์ (577.0 ล้านบาท1)

กุมภาพันธ์ 2549

:

เกรทพาวเวอร์ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ครั้ ง แรก ภายใต้ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
154(2)/2549 สาหรับโรงงานฉะเชิงเทรา บัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตท่อเหล็ก ข้อต่อ และข้องอ

มีนาคม 2551

:

เบสท์เทคตั้งโรงงานแห่งใหม่ (โรงงานสัตหีบ) ในพื้นที่ท่าเรือ พาณิชย์สัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุ รี เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ งานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization)

มีนาคม 2551

:

เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจาก Aalborg Industries เพื่อให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Golar Winter Renovation of FSRU ซึ่งเป็นเรือ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (Floating Storage and Regasification Unit หรือ FSRU) ณ
ประเทศบราซิ ล โครงการดั ง กล่ า วเป็ น งานแปรรู ป และประกอบกลุ่ ม ชิ้ น งานขนาดใหญ่
(Modularization) งานแรกของเบสท์เทค โดยมีมูลค่าโครงการที่เบสท์เทคให้ บริการประมาณ 1.3
ล้านยูโร (53.4 ล้านบาท1)

พฤษภาคม 2551

:

เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจาก Aalborg Industries เพื่อให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่ม
ชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Peregrino FPSO ซึ่งเป็นเรือผลิตและกักเก็บ
ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ (Floating Production Storage and Offloading หรือ FPSO) ณ ประเทศ
บราซิล โดยมีมูลค่าโครงการที่เบสท์เทคให้บริการประมาณ 3.5 ล้านยูโร (139.3 ล้านบาท1)

ส่วนที่ 2.2 – 1 หน้า 4

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

เดือน - ปี
มิถุนายน 2552

เหตุการณ์
เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจาก Robt Stone เพื่อให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Lihir Gold Mine - Million Ounce Plant Upgrade
(MOPU) ซึ่งเป็นโครงการเหมื องแร่ทองคาขนาดใหญ่ ณ ประเทศปาปัวนิ วกินี โดยมีมู ลค่ า
โครงการที่เบสท์เทคให้บริการประมาณ 8.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (214.5 ล้านบาท1)

:

พฤษภาคม 2554

:

เกรทพาวเวอร์ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1997(5)/2554 สาหรับโรงงานฉะเชิงเทรา และ
เบสท์เทค ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1996(5)/2554 สาหรับโรงงานสัตหีบ บัตรส่งเสริมการ
ลงทุ นทั้ง สองใบมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ส่งเสริม การลงทุนในกิจ การผลิต เครื่ องจั กร อุปกรณ์ และ
ชิ้นส่วน และกิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication
Industry) หรือการซ่อม Platform

สิงหาคม 2554

:

เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจากผู้รับเหมาหลักของโครงการ (EPC Contractor) จานวน 4 ราย ซึ่ง
ได้แก่ 1) RCR Resource 2) Laing O’Rourke Australia Construction 3) Terra Nova
Technologies และ 4) Cimeco เพื่อให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
(Modularization) ในโครงการ Solomon Iron Ore ซึ่งเป็นโครงการเหมืองเหล็กขนาดใหญ่ ณ
ประเทศออสเตรเลีย ของ Fortescue Metals Group (FMG) ทั้งนี้ เบสท์เทคได้รับความไว้วางใจ
ในการให้บริการงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ทั้งโครงการ ซึ่ง
ได้แก่ ระบบการผลิตแร่ (Ore Processing Facility) เครื่องบดแร่ (Crushing Hub) สายพาน
ลาเลียงแร่ (Conveyer) และเครื่องลาเลียงแร่ไปยังรถไฟเพื่อขนส่ง (Train Load Out) โดยมีมูลค่า
โครงการที่เบสท์เทคให้บริการประมาณ 218.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7,634.9 ล้านบาท1)

กรกฎาคม 2554

:

เบสท์เทคเข้าซื้อกิจการและควบรวมกับ เกรทพาวเวอร์ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer)

กรกฎาคม 2555

:

ซุปเปอร์วิน จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์การผลิตงานแปรรูปโลหะต่างๆ

มีนาคม 2557

:

เบสท์เทคได้รับการว่าจ้างจาก Samsung C&T Corporation เพื่อให้บริการงานแปรรูปและ
ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ในโครงการ Roy Hills ซึ่งเป็นโครงการเหมือง
แร่เหล็กขนาดใหญ่ ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าโครงการที่เบสท์เทคให้บริการประมาณ
105.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3,697.0 ล้านบาท1)

กรกฎาคม กันยายน 2557

:

ซุปเปอร์วิน เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด และปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่ม
บริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 300.00 ล้านบาท และเข้าถือหุ้นของเบสท์เทคในสัดส่วน
ร้อยละ 99.50
ส่วนที่ 2.2 – 1 หน้า 5

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

เดือน - ปี
มกราคม 2558

:

ตุลาคม 2558

:

บริษัทได้จัดตั้งบีทีไอขึ้น เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิตของธุรกิจ ให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหล็ กและโครงสร้ างเหล็ ก (Steel Fabrication) โดยอยู่ ระหว่า งยื่ นขอรับ สิทธิ ประโยชน์ จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในบีทีไอร้อยละ 100.00

ตุลาคม 2558

:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท ได้มีมติอ นุมัติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษั ท
มหาชนจากัด โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็นบริษัทมหาชนจากัดเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558

เหตุการณ์
บริษัทเข้าถือหุ้นในบีทีอาวล์ ในสัดส่วนร้อยละ 90 เพื่อรองรับการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต

บริษัทเข้าถือหุ้นในโกลบอลคลีน ในสัดส่วนร้อยละ 95.50 เพื่อรองรับการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่น

ธันวาคม 2558

:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
300.00 ล้านบาท เป็น 378.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 312.00 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนาหุ้นสามัญของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ธันวาคม 2558

:

บริษัทเข้าซื้อหุ้นโกลบอลคลีนจากผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในโกลบอลคลีน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100.00

มีนาคม 2559

:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจึงได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 156.00 ล้านหุ้น

หมายเหตุ:

1

คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35 บาท 1 ยูโร เท่ากับ 40 บาท 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่ากับ 25 บาท และ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์
เท่ากับ 25 บาท

ส่วนที่ 2.2 – 1 หน้า 6

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

1.4

โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
(บริษัท)

99.50

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(เบสท์เทค)

90.00

 ทุนจดทะเบียน 378.00 ล้านบาท
 ทุนชาระแล้ว 300.00 ล้านบาท
 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

100.00

บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จากัด
(บีทีอาวล์)

บริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จากัด
(บีทีไอ)

100.00%

บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จากัด
(โกลบอลคลีน)

 ทุนจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท
 ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท
 ทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท
 ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท
 ทุนชาระแล้ว 80.00 ล้านบาท
 ทุนชาระแล้ว 5.00 ล้านบาท
 ทุนชาระแล้ว 25.00 ล้านบาท
 ทุนชาระแล้ว 5.15 ล้านบาท
 ให้ บ ริ ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และ  รองรั บ การยื่ น ประมู ล รองรั บ การด าเนิ น  รองรั บ การขยายก าลั ง การผลิ ต ของธุ ร กิ จ  รองรั บ การยื่ น ประมู ล รองรั บ การด าเนิ น
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ให้ บ ริ ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก และ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
โครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication)
และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต
โครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication)
และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัทย่อย 4
แห่ง คือ 1) บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 2) บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่ าร์ 1 จากัด 3) บริษัท เบสท์เทค
อินดัสตรีส์ จากัด และ 4) บริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จากัด ทั้งนี้ บริษัทดาเนินธุรกิจให้ บริการเช่าเครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิตงานแปรรูปโลหะต่างๆ โดยมีเบสท์เทคซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
99.50 ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการดาเนินกิจการ ได้แก่ บีทีอาวล์เป็นบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
การยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต บีทีไอซึ่งเป็นบริษัทย่อย
จัด ตั้ ง ขึ้น เพื่ อ รองรั บการขยายก าลั ง การผลิ ต ของธุ ร กิจ ให้ บริ ก ารแปรรู ปผลิ ต ภั ณฑ์ เ หล็ก และโครงสร้ า งเหล็ ก (Steel
Fabrication) โดยอยู่ระหว่างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และโกลบอลคลีนซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อรองรับการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ/หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขนาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่า
ด้วยการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลักคิดเป็นร้อยละ 94.91 ของขนาดสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1

รายการ

หน่วย

สินทรัพย์รวมของ Holding Company
หัก เงินลงทุนในบริษัทอื่น
หัก เงินลงทุนในบริษัทร่วม
สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
สัดส่วนสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
ต่อสินทรัพย์รวมของ Holding Company 1

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
680.55
(34.65)
(0.00)
645.90
94.91

สัดส่วนสินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต่อสินทรัพย์รวมของ Holding Company = สินทรัพย์รวมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก /
สินทรัพย์รวมของ Holding Company
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