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ที ่CS.004/2562      
                                                                                                                     

วนัที ่19 มกราคม 2562 
 

เรื่อง การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 สิง่ทีแ่นบมาดว้ย เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์ โซลชูัน่ เทคโนโลย ี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่ 8/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้ของบรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี4 จ ากดั (“BGE 4”)  
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,900 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และ หุน้บุรมิสทิธิจ์ านวน 5,100 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั โดยเมื่อค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์า้งตน้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยม์ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15 เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3  

การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้ไม่เขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่นียัส าคญัของบรษิทัตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า

หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ

การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) แต่เน่ืองจากรายการดงักล่าวเป็นการยกเลกิการลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระ

แลว้ของบรษิทัทีเ่ขา้ลงทุน บรษิทัจงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเปิดเผยการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) โดย

รายละเอยีดของการเขา้ท ารายการดงักล่าวปรากฎตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)       

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถอื                    
          
 

          (นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน)                     
       ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

 
 



 

 
 
 

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 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่8/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ าหน่ายหุน้ของบรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี4 จ ากดั (“BGE 4”)  
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,900 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และ หุน้บุรมิสทิธิจ์ านวน 5,100 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ โดยเมื่อค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์า้งตน้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยม์ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15 เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3  

การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งต้นไม่เขา้ขา่ยเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของบรษิทัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) แต่เนื่องจากรายการดงักล่าวเป็นการยกเลกิการลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระ
แลว้ของบรษิทัทีเ่ขา้ลงทุน บรษิทัจงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเปิดเผยการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) โดย
การเขา้ท ารายการมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

 วนัที ่3 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่8/2561 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูข้าย : บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

ผูซ้ือ้ : บรษิทั เอสซแีอล เอนเนอย ีจ ากดั (“SCL”) 

คณะกรรมการบรษิทัผูซ้ือ้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ตามหนงัสอืรบัรอง ณ วนัที ่16 มกราคม 2562 

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นาย วเิทศ  คมวเิศษ กรรมการ 

2. นาย บุญธรรม  แผ่ประดษิฐ ์ กรรมการ 

3. นาย พนิยั  พวงมณี กรรมการ 

4. นาย ยุทธพล  วงศจ์งใจหาญ กรรมการ 
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 รายช่ือ ต าแหน่ง 

5. นาย ธนสรณ์  คมวเิศษ กรรมการ 

6. นาย เฉิน  ฮ่าว กรรมการ 
หมายเหตุ: นายวเิทศ คมวเิศษ ลงลายมอืชื่อร่วมกบักรรมการอื่นอกีหนึ่งคนและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

รายชื่อผูถ้อืหุน้บรษิทัผูซ้ือ้  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่16 มกราคม 2562  

 รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1. นาย วเิทศ  คมวเิศษ 150,000 10.00 

2. นาย บุญธรรม  แผ่ประดษิฐ ์ 150,000 10.00 

3. นาย พนิยั  พวงมณี 150,000 10.00 

4. นาย ยุทธพล  วงศจ์งใจหาญ 150,000 10.00 

5. นาย ธนสรณ์  คมวเิศษ 600,000 40.00 

6. นาย เฉิน  ฮ่าว 300,000 20.00 

 รวม 1,500,000 100.00 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัจดทะเบียนและผูซ้ื้อ 

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

3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัไดจ้ าหน่ายหุน้ของบรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี4 จ ากดั (“BGE 4”)  โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,900 หุน้ 
มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท และ หุน้บุรมิสทิธิจ์ านวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 100 ของทุนจดทะเบยีน ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในราคารวมทัง้สิน้ 8,500,000 บาท 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
(NTA) 

สดัสว่นใน BGE4 ทีจ่ าหน่ายไป x NTA ของ BGE4 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

 100% x 0.03     เท่ากบั รอ้ยละ 0.0011  
    2,938.86 

เกณฑก์ าไรสทุธ ิ สดัสว่นใน BGE4 ทีจ่ าหน่ายไป x ก าไรสทุธขิอง BGE4 
ก าไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจาก BGE 4 

มผีลขาดทุนสทุธ ิ
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หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑม์ลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั  x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

 8.50 x 100     เท่ากบั รอ้ยละ 0.13  
  6,293.91 

เกณฑม์ลูค่าของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์ x 100 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่มี
การออกหลกัทรพัยใ์หม ่

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ซึง่ไดร้บัการสอบทาน โดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไป โดยเมื่อรวมค านวณรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ 
จะท าใหข้นาดของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่คดิเป็นรอ้ย
ละ 7.65 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที ่3 ทีม่ขีนาดรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 15  

5. รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีจ าหน่าย 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ไบโอกรนี เอนเนอรย์ ี4  จ ากดั 
(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่10 มกราคม 2562) 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ : ทุนจดทะเบยีน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,900 หุน้ ราคาหุน้
ละ 10 บาท และ หุน้บุรมิสทิธิจ์ านวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 
บาท ทุนช าระแลว้จ านวน 25,000 บาท 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ขนาดก าลงัการผลติ 0.99 เมกะวตัต ์

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย : 10,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,900 หุน้ และ หุน้บุรมิสทิธิ ์5,100 หุน้ 

สดัสว่นหุน้ทีถ่อืก่อนจ าหน่าย : รอ้ยละ 100 

สดัสว่นหุน้ทีถ่อืหลงัจ าหน่าย : รอ้ยละ 0 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บรษิทัจะไดร้บัเงนิสดจ านวน 8,500,000 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

พจิารณาจากราคาทุนทีบ่รษิทัลงทุน ซึง่มมีลูค่าหุน้ละ 52.50 บาท บวกก าไรสว่นเพิม่ 

8. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

หุ้นสามัญจ านวน 4,900 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ ์จ านวน 5,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 850 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
8,500,000 บาท  

9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การขายหุน้ทัง้หมดของ BGE 4 จะท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดรบั เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั  

10. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั 
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11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวมคีวามเหมาะสม เนื่องดว้ยโรงไฟฟ้ามขีนาด

ก าลงัการผลติเพยีง 0.99 เมกะวตัต์ และทีต่ัง้อยู่ในจงัหวดัทีห่่างไกลจากกลุ่มโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัมอียู่ อาจส่งผลใหก้าร

ลงทุนไม่คุม้ค่าในระยะยาว เนื่องจากมตีน้ทุนในการบรหิารจดัการทีแ่ยกออกไป ซึง่จะกระทบต่อผลตอบแทนทีอ่าจจะ

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัได้ ทัง้นี้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถลงทุน บริหารจดัการและสร้าง

ผลตอบแทนทีด่ ี 
 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีวามเหน็เช่นเดยีวกันกบัคณะกรรมการบรษิทั และไม่มกีรรมการตรวจสอบท่านใด
มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถอื                    
          
 

          (นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน)                     
       ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 


