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ที ่CS.023/2558 
          วนัที ่28 ตุลาคม 2558 
 

เรือ่ง การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 1. สารสนเทศการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 
 

 เนื่องดว้ยบรษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มนีโยบายทีจ่ะขยายงานและเขา้ลงทุนใน
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ดังนัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่               
28  ตุลาคม 2558 จงึไดม้มีตอินุมตัิใหบ้รษิทัเขา้ลงทุนซื้อหุน้ในบรษิทั นวรตัน์ บเีวอร์เรส จ ากดั (“นวรตัน์”) ร่วมกบั บรษิทั 
โกลเดน้ โกลบ แอสเสท แมเนจเมน้ท์ จ ากดั (“โกลเดน้ โกลบ”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนของนวรตัน์ คดิเป็น
มูลค่ารวม 16,500,000 บาท และเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จ านวน 300,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท คิดเป็นมูลค่า   
30,000,000 บาทโดยบรษิทัมสีดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 51 คดิเป็นจ านวน 23,715,000 บาท และบรษิทั โกลเดน้ โกลบ มสีดัสว่น
การลงทุนรอ้ยละ 49 คดิเป็นจ านวน 22,785,000 บาท ซึง่ไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 

  บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั เป็นเจา้ของกรรมสทิธทิรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานชวีภาพ (Biogas) จ านวน 1 โรงงาน ขนาดก าลงัการผลติ 0.95 เมกะวตัต ์ทีจ่งัหวดับุรรีมัย์ รวมทัง้สทิธติามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) 

รายการทัง้หมดดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(“เกณฑ์ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยขนาดของรายการเมื่อพจิารณาจากเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มขีนาดรายการเกนิกวา่รอ้ยละ 15 
แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50  

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

       ขอแสดงความนบัถอื 
                               
          

      (ชุตนินัท ์  กจิส าเรจ็)                      
              เลขานุการบรษิทั 
 



 

 
 
 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพีเอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

 

เอกสารแนบ 1 
สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์อง 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่6/2558 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่28 ตุลาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์มลูคา่รวม 23,715,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1.  วนัท่ีเกิดรายการ 
 วนัที ่28 ตุลาคม 2558 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทั”) ครัง้ที ่6/2558 
 
2.  คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธท่ี์เก่ียวกบับริษทั 
ผูซ้ื้อ 1.) บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
 2.) บรษิทั โกลเดน้ โกลบ แอสเสท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั (“โกลเดน้ โกลบ”) 
ผูข้าย บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
 
บริษทั นวรตัน์ บีเวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
ท่ีตัง้   135 ซอยนวมนิทร ์85 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรงุเทพมหานคร 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 7 กนัยายน 2553 
ประกอบธรุกิจ  ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชวีภาพ ขนาดก าลงัการผลติ 0.95 เมกะวตัต ์
ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท 
ทุนเรียกช าระแลว้ 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท 
โครงสรา้งการจดัการ 
คณะกรรมการของนวรตัน์ มจี านวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 
 1. นายสมยศ โสภณพงษ์ 
 2. นางปิยะดา โสภณพงษ์ 
อ านาจการลงนาม 
กรรมการหนึ่งคนลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละของทุนจดทะเบียน 
1. นายสมยศ โสภณพงษ์ 115,000 57.50 
2. นางปิยะดา โสภณพงษ์ 5,000 2.50 
3. บรษิทั ไทยดรายไอซ ์จ ากดั 80,000 40.00 

รวม 200,000 100.00 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 ผูซ้ือ้และผูข้ายไมม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งทีจ่ะเขา้ขา่ยเป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 
 
3.  ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 
  บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เขา้ลงทุนในบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
ในสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 51  คดิเป็นเงนิลงทุนจ านวน 23,715,000  บาท ประกอบดว้ยการซือ้หุน้สามญัชองบรษิทั นวรตัน์ บี
เวอรเ์รส จ ากดั จ านวน 102,000 หุน้ คดิเป็นมูลค่า 8,415,000 บาท และการเพิม่ทุนหุน้สามญัจ านวน 153,000 หุน้ คดิเป็นมูลคา่ 
15,300,000  บาท 
 
 โครงสรา้งการเข้าท ารายการสามารถแสดงได้ตามแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 ก่อนเขา้ท ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัเขา้ท ารายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
ทนุจดทะเบียน = 20 ล้านบาท 

บรษิทั ไทยดรายไอซ ์จ ากดั 
ทนุจดทะเบียน = 8 ล้านบาท 

 

40.00% 
นายสมยศ โสภณพงษ์ และ
นางปิยะดา โสภณพงษ์ 

60.00% 

บรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
ทนุจดทะเบียน = 50 ล้านบาท 

บรษิทั โกลเดน้ โกลบ แอสเสท 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 

49.00% 
บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ 

เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

51.00% 
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 จากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจงึต้องน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฎบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 รวมเรยีกว่า “ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัย”์ ทัง้นี้ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ล าดบั รายละเอียด ระยะเวลา 

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2558 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุน้สามญั
ของนวรตัน์ 

28 ตุลาคม 2558 

2.. บรษิทัช าระเงนิคา่หุน้สามญัของบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั จ านวน 102,000
หุน้ ดงันี้ 

ก) จ านวนเงนิ 5,100,000 บาท 

ข) จ านวนเงนิ 3,315,000 บาท หลงัจากทีน่วรตัน์ไดร้บัการอนุมตัใิหข้ยาย

ก าลงัการผลติในบตัรสง่เสรมิ 

 
 

ภายในเดอืน ตุลาคม 2558 
 

ภายในเดอืน พฤษภาคม 2559 

3. บรษิทัช าระเงนิคา่หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั จ านวน 153,000  
หุน้ ดงันี้ 

ก) จ านวนเงนิ 10,812,000 บาท  

ข) จ านวนเงนิ  4,488,000 บาท  

 
 
ภายในเดอืน   ตุลาคม 2558 
  

ภายในเดอืน  พฤศจกิายน 2558  

 
 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตมิอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
มอบหมายเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่
สนิทรพัยด์งักล่าว รวมทัง้มอี านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์น
ครัง้นี้ 
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4. เง่ือนไขท่ีส าคญั 
 4.1 ผูข้ายตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัจองซือ้หุน้เพิม่ทุน เพือ่ลงคะแนนเสยีงและมมีตพิเิศษ 
  (1) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 20,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหมจ่ านวน 300,000 หุน้ 
  (2) แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนตามขอ้ 4.1 (1) 
 ทัง้นี้ ผูข้ายตอ้งสละสทิธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุของนวรตัน์ และด าเนินการน าหุน้ทีอ่อกใหม่มาขายใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 
 4.2 ผูซ้ือ้จะจองซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่ตามสดัส่วนการลงทุนทีต่กลงระหวา่งผูซ้ือ้ ดงัต่อไปนี้ 
 

 ผูซ้ื้อ จ านวนหุ้นท่ีจอง สดัส่วนการลงทุน 
(รอ้ยละ) 

1. บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 153,000 51.00 

2. บรษิทั โกลเดน้ โกลบ แอสเสท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 147,000 49.00 

รวม 300,000 100.00 

 
4.3 บรษิทัจะช าระเงนิงวดสุดทา้ย จ านวน 3,315,000 บาท ก็ต่อเมื่อบรษิทั นวรตัน์ บเีวอร์เรส จ ากดั ไดร้บัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนใหเ้พิม่เวลาท างานจาก 13 ชัว่โมงต่อวนั และ 260 วนัต่อปี เป็นเวลาท างาน 24 ชัว่โมงต่อวนั และ 
365 วนัต่อปี 
 
5. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 5.1 ผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลที่เพยีงพอแก่ผู้ซื้อ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Due 
Diligence) หากผูข้ายไม่สามารถสง่มอบเอกสารครบถว้นภายในวนัทีก่ าหนด อนัท าใหผู้ซ้ื้อเริม่ตรวจสอบสถานะทางการเงนิล่าชา้
ออกไป คูส่ญัญาตกลงวา่ ก าหนดระยะเวลาตามสญัญานี้จะตอ้งเลื่อนออกไปตามระยะเวลาทีล่่าชา้ดว้ย 
 5.2 นอกเหนือจากการด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญา ผูข้ายจะไม่เขา้ท าสญัญา ความตกลง หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ซึง่เป็นการผกูพนันวรตัน์ นบัตัง้แต่วนัท าสญัญา เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ือ้ 
 5.3 นวรตัน์จะตอ้งไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอนัเป็นสาระส าคญัใดๆ รวมไปถงึใบอนุญาตต่างๆ และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
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6.  ขนาดรายการ 

การค านวณมูลค่าของรายการจากเกณฑต์ามประกาศรายการได้มาหรอืจ าหน่ายไป 
 

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ   ขนาดรายการ     

            

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรพัย ์ % x NTA ของกจิการทีท่ ารายการ x 100  = 100.00% x (949.20) = N/A 

  NTA ของบรษิทั    488,323      

            

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ % x ก าไรสทุธขิองบรษิทัทีซ่ือ้หรอืขาย = 100.00% x(6,880.68) = N/A 

  ก าไรสทุธขิองบรษิทั   (11,347.00)     

            

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน จ านวนสนิทรพัยท์ีไ่ดจ้่ายหรอืไดร้บั x 100  =  23,715  = 3.30% 

  สนิทรพัยร์วมของบรษิทั    719,269      

            

4. เกณฑม์ลูคา่หลกัทรพัยท์ีบ่รษิทั
เพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์ N/A = N/A = N/A 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 3.30 ซึ่ง

ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 ซึง่เมื่อรวมรายการเดมิ
ทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสุดคดิเป็น รอ้ยละ 48.29  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบ
แทน จึงจดัเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสูงกว่า แต่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ดงันัน้บรษิทัมหีน้าทีท่ ีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 
วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
7.  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเง่ือนไขการช าระเงิน 

บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะด าเนินการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ในนวรตัน์ รว่มกบั โกลเดน้ โกลบ ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนช าระ
แล้วของนวรตัน์ คดิเป็นมูลค่ารวม 46,500,000 บาท  โดยบรษิทัมสีดัส่วนการลงทุนร้อยละ 51 หรอื 23,715,000 บาท คิดเป็น
จ านวนหุน้ทีไ่ดม้าจ านวน 255,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่บรษิทัเหน็วา่เหมาะสมต่อการลงทุน  โดยบรษิทัจะช าระ
เงนิลงทุนดงักล่าวตามความส าเรจ็ของเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้และลงทุน 
 
8.  มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา 

มลูคา่หุน้สามญัและหุน้สามญัเพิม่ทุนทีบ่รษิทัไดม้าโดยการเขา้ลงทนุซือ้หุน้ในบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั (“นวรตัน์”) 
เป็นจ านวน 255,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 25,500,000 บาท 
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9.  เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มลูคา่ของหุน้สามญัและหน้สามญัเพิม่ทุนของนวรตัน์ เป็นมลูค่าทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายทีร่าคา 46,500,000 บาท  
 
10. ผลประโยชน์ท่ีบริษทัคาดว่าจะได้รบั 

การเขา้ลงทนุในนวรตัน์ในครัง้นี้ เป็นการเสรมิสรา้งขอบข่ายการด าเนินธุรกจิทางดา้นการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน ตามแนวนโยบายรวมของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัคาดว่าจะไดร้บัประโยชน์โดยจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและ
ศกัยภาพในการท าก าไรของบรษิทั 
 
11. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการซ้ือสินทรพัย ์

กระแสเงนิสดของบรษิทั 
 
12. เง่ือนไขในการท ารายการ 
 การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั นวรตัน์ บเีวอรเ์รส จ ากดั เมื่อรวมกบัรายการประเภทเดยีวกนัในรอบ 6 เดอืน ซึง่มขีนาด
รายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์(“เกณฑไ์ดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศ
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยขนาดของรายการเมื่อพจิารณาจากเกณฑม์ูลคา่รวมของสิง่ตอบแทน มขีนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 15 
แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50  

ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“SET”) และ
จดัท าสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัจากวนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั เป็นการท ารายการทีเ่หมาะสม และจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ตอ่
บรษิทัและผูถ้อืหุน้ อกีทัง้ยงัเป็นการขยายขอบขา่ยการด าเนินธุรกจิทางดา้นการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตาม
แนวนโยบายของบรษิทั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการบรษิทั และไมม่กีรรมการตรวจสอบท่านใดมคีวามเหน็
แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 
 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

       ขอแสดงความนบัถอื  
         
                                     

    (นางชุตนินัท ์  กจิส าเรจ็)                      
              เลขานุการบรษิทั 
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Ref: No. CS.023/2015 
October 28, 2015 

Subject: The Acquisition of Assets of Power Solution Technologies Company Limited 

To Director and Manager 

 The Stock Exchange of Thailand 

Enclosed 1. Information Memorandum of the Acquisition of Asset of the Company 
 

 According to Power Solution Technologies Public Company Limited (“the Company”) has the policy to expand 
business and invest in power plant of  renewable energy. Therefore, the Board of Directors’ Meeting of the Company 
No.6/2015 held on October 28, 2015, approved the investment in shares of Nawarat Beverage Company Limited 
(“Nawarat”) together with Golden Globe Asset Management Company Limited (“Golden Globe”) in proportion 100.00 
percent of the share capital of  Nawarat, total value 16,500,000 baht and the increase in share capital 300,000 shares 
at par value 100 baht per share, total value is 30,000,000 baht. The Company has 51% of shares or 23,715,000 baht 
and Golden Globe, which has no relation to the company, has 49% of shares or 22,785,000 baht. 

 Nawarat Beverage Company Limited (“Nawarat”) owns the ownership of assets associated with the production 
and distribution of electricity from biomass energy 1 factory with full capacity of 0.95 Megawatt and the power purchase 
agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA). 

All of the above, it is considered as acquisition of assets, pursuant to the Notification of the Stock Exchange 
of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and 
Disposition of Assets B.E.2004 (the Notification of the Acquisition and Disposition), and the Notification of the Capital 
Market Supervisory Board stated in Thor Chor. 20/2008 Re: Rules on the Significant Acquisition of Disposition of 
Assets, and other related notifications (“Significant on Acquisition of Assets Rules”) and the maximum calculated net 
value of consideration is higher than 15% but lower than 50%. 

Therefore, the Company has duty to disclose the Information Memorandum to the Stock Exchange of Thailand 
(SET) and to circulate the Information Memorandum to its shareholders within 21 days after the date of the disclosure 
to the SET. Details of the mentioned transaction are enclosed in the APPENDIX 1: Information Memorandum for the 
Acquisition of Assets of Power Solution Technologies Public Company Limited.  

Please be informed accordingly 

         Sincerely yours, 
                              
            

    (Mrs.Chutinun Kitsamret)                      
            Company Secretary 
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APPENDIX 1 
Information Memorandum 

  Regarding the Acquisition of Assets of 
Power Solution Technologies Public Company Limited 

 
 The Board of Directors Meeting of the Company No.6/ 2015 held on October 28, 2015, approved the Company 
made an acquisition of assets in the amount of 23,715,000 baht as details below; 
 
1.  Date of Transaction 
 Following the approval from Board of Directors Meeting of the Company No.6/2015 held on October 28, 2015. 
 
2.  Transaction Party and Relationship 
Buyer 1.) Power Solution Technologies Public Company Limited (“the Company”) 
 2.) Golden Globe Asset Management Company Limited (“Golden Globe”) 
Seller Nawarat Beverage Company Limited (“Nawarat”) 
 
Nawarat Beverage Company Limited (“Nawarat”) 
Office   135 Soi Nawamin 85, Nawamin Road, Bungkum, Bangkok 
Date of Establishment September 7, 2010 
Type of Business  Production and distribution of electricity from biomass energy with full capacity of 0.95 

Megawatt 
Registered Capital Baht 20,000,000 divided to 200,000 ordinary shares with par value at 100 Baht per share 
Paid-up Capital  Baht 20,000,000 divided to 200,000 ordinary shares with par value at 100 Baht per share 
Structure of Management 
The Board of Director of Nawarat consists of 2 persons as fellow: 
 1. Mr. Somyos Soponpong 
 2. Mrs. Piyada Soponpong 
The Authorization 
One director is authorized to sign with the company's seal 
Shareholders 

Shareholders Number of Shares % of Registered share capital 
1. Mr. Somyos Soponpong 115,000 57.50 
2. Mrs. Piyada Soponpong 5,000 2.50 
3. Thai Dry Ice Co., Ltd. 80,000 40.00 

Total 200,000 100.00 
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Relationship between buyer and seller 
 Entering into such transaction is considered a non-connected transaction as per Notification of the Capital Market 
Supervisory Board Thor Chor. 21/2008 Re: Rules on Connected Transactions, which refers to the Notification of the Board 
of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of information and other acts of listed companies 
concerning the Connected Transaction B.E.2003 and about of Notification. 
 
3.  General Information of the transaction  
 Power Solution Technologies Public Company Limited (“the Company”) invested in Nawarat Beverage Company 
Limited (“Nawarat”) at 51% of shares or 23,715,000 baht. The investment consisted of the acquisition in common shares 
of Nawarat  102,000 shares or value 8,415,000 baht and the increase in share capital 153,000 shares or value 15,300,000 
baht. 
 
 Structure of the transaction can be expressed by the following diagram 
 
 Before the transaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 After the transaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nawarat Beverage Company Limited (“Nawarat”) 
Registered capital = 20 MB 

Thai Dry Ice Co., Ltd. 
Register capital = 8 MB 

 

40.00% 
Mr. Somyos Soponpong and 

Mrs. Piyada Soponpong 

60.00% 

Golden Globe Asset 
Management Company Limited 

 

49.00% 
Power Solution Technologies 

Public Company Limited 
 

51.00% 

Nawarat Beverage Company Limited (“Nawarat”) 
Registered capital = 50 MB 
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 From the above, the Company must submit the said agenda to be approved by the Board of Director, which to 
complies with the notification of the Capital Market Supervisory Board Thor Chor. 20/2008 Re: Rules on the Significant 
Acquisition of Disposition of Assets, and other related notifications (“Significant on Acquisition of Assets Rules”) and the 
Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies 
Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E.2004 (the Notification of the Acquisition and Disposition). This 
transaction having the important timeline, as following; 
 
 

No Detail Period time 

1. the Board of Directors’ Meeting of the Company No.6/2015 approved to 
acquire common shares of Nawarat 

October 28, 2015 

2.. The Company paid in share of Nawarat 102,000 shares, as details below; 
A) amount of 5,100,000 baht 

B) amount of 3,315,000 baht after Nawarat is approved to expand its 

capacity in BOI Certification 

 
 
Within October 2015 
 

Within May 2016 

3.. The Company paid in new ordinary share of Nawarat 153,000  shares, as 
details below; 

A) amount of 10,812,000 baht 

B) amount of  4,488,000 baht 

 
 
Within October 2015 
  

Within November 2015  

 
 

 The Board of Directors Meeting of the Company approved Chief Executive Officer (“CEO”) or a person, who is 
authorized by CEO, has an authority to consider and set the related conditions about the acquisition of assets as mentioned 
above, including the various actions necessary and appropriate in connection with this transaction. 
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4. Key Conditions 
 4.1 The seller will hold the shareholders’ meeting at the date of subscription shares, and Voting on special 
resolutions. 

(1) Increase  in capital  from 20,000,000 baht to 50,000,000 baht by issuing new ordinary shares amount 
of 300,000 shares 

(2) Amend the Memorandum of Association of the Company to be in line with the capital increase in 
clause 4.1 (1) 

 

 The seller must waive the right to subscribe in new shares of Nawarat, and sold the all new shares to the 
Buyer. 
 
 4.2 The buyers will subscribe in new ordinary shares as agreed, as following; 
 

Buyer No. of shares 
subscription 

Proportion of 
investment (%) 

1. Power Solution Technologies Public Company 
Limited 

153,000 51.00 

2. Golden Globe Asset Management Company 
Limited 

147,000 49.00 

Total 300,000 100.00 

 
4.3 The Company will pay the final payment of 3,315,000 baht when Nawarat is approved by the Board of 

Investment (BOI) to increase working hours from 13 hours per day and 260 days per year to 24 hours per day and 365 
days per year. 
 
5. Other Conditions 
 5.1 The seller is obligated to sufficient information to the buyer to for verify the accuracy of data (Due Diligence). 
If the seller cannot deliver documents within the time limit which is affected and delay the financial audit. The parties 
agree that the duration of contract will be put off by the long delay. 
 5.2 In addition to taking action to comply with the terms of the contract. The seller will not enter into any contract 
or doing of any agreement from the date of contract onward, unless the consent in writing by the buyer.  
 5.3 Nawarat will not have any significant change affected to its business including licenses or the certifications 
and the power purchase agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA). 
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6.  Size of Transaction 
 

Calculation Method 
 

Rules Formula   Transaction Size     

            

1. Net tangible assets % x NTA of entity transaction x 100  = 100.00% x (949.20) = N/A 

  NTA of company    488,323      

            

2. Net profit % x Net profit of entity transaction = 100.00% x(6,880.68) = N/A 

  Net profit of company   (11,347.00)     

            

3. Total value of consideration Amount of payment x 100  =  23,715  = 3.30% 

  Total asset of company    719,269      

4. Total value of securities N/A = N/A = N/A 
 

The above transaction is not considered a connected transaction and having the transaction size with a value of 
up to 3.30% calculated by the total value of the consideration according to the consolidated financial statement of the 
Company as of June 30, 2015. When combined with the original transaction during the past 6 months, the highest 
cumulative items is 48.29% based on the total value of the consideration. It is classified as an asset acquisition Type 2, 
which has transaction size of 15% or higher but less than 50%. Therefore, the Company is required to disclose the 
transaction to the SET and provide the information to its shareholders within 21 days from the date of notification to the 
SET. 
 
7.  Total Value of Compensation and Method of Payment 

The Company intended to invest in Nawarat together with Golden Globe in proportion 100.00 percent of the 
share capital of Nawarat, total value 46,500,000 baht. The Company acquires 51%  of shares, value 23,715,000 baht or 
255,000 shares at par value 100 Baht per share. In addition, as the Company seems as reasonable price for investment 
thus the Company will pay for such investment by depending on success of conditions in share purchase agreement and 
investment. 
 
8.  Value of acquisition asset 

Value of ordinary shares and new ordinary shares acquired the shares of Nawarat Beverage Company Limited 
(“Nawarat”) in amount of 255,000 shares at par value 100 Baht per share or 25,500,000 baht. 
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9.  Criteria used to determine value of asset 
Value of ordinary shares and new ordinary shares of Nawarat agreed between the buyer and the seller in the 

amount of  46,500,000 baht. 
 
10. Expectation of benefits to be received 

The investment in Nawarat was to expand the business of the company in renewable energy in accordance with 
the policy of the Company. The Company expected to increase in profitability and strong in competition. 
 
11. Source of fund on investment of acquisition 

Cash flow of the Company 
 
12. Condition of Transaction 
 Acquisition of shares of Nawarat include of acquisition of the same transactions within 6 months, which has 
transaction size of 15% or higher but less than 50%. it is considered as acquisition of assets, pursuant to the Notification 
of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the 
Acquisition and Disposition of Assets B.E.2547 (the Notification of the Acquisition and Disposition), and the Notification of 
the Capital Market Supervisory Board stated in Thor Chor 20/2551 Re: Rules on the Significant Acquisition of Disposition 
of Assets, and other related notifications (“Significant on Acquisition of Assets Rules”) and the maximum calculated net 
value of consideration is higher than 15% but lower than 50%.  
 
Opinion from Board of directors  
The Board of Directors had opinions that the acquisition of assets of the Company and subsidiaries is appropriate and 
will benefits for the Company and shareholders.  It also expanded the business in renewable energy in accordance with 
the policy of the Company. 
 
Opinion from the Audit Committee and/or directors which is different from the of the Board of Directors 
 Audit Committee has same opinion with the Board of Director and there is no different in opinion from any 
directors   
 

Please be informed accordingly. 

          Respectfully yours, 
         
                                     

      (Mrs.Chutinun Kitsamret)                      
               Company Secretary 


