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ที ่CS.017/2562      
                                                                                                                     

วนัที ่9 เมษายน 2562 
 

เรื่อง การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 สิง่ทีแ่นบมาดว้ย เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่7/2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัที ่ 9 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั พเีอสท ี เอนเนอรย์ ี จ ากดั (บรษิทัย่อย) จ าหน่ายหุน้สามญัของ
บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จ ากดั (“MSW 1”) จ านวน 2,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั 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 
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เอกสารแนบ 1 

สารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

เน่ืองดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่7/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2562 ได้มมีติอนุมตัใิหบ้รษิทั พเีอสท ีเอนเนอร์ย ีจ ากดั (บรษิัทย่อย) จ าหน่ายหุน้สามญัของ
บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จ ากดั (“MSW 1”)  จ านวน 2,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 20 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั โดยเมื่อค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์า้งต้น จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
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 ่9 เมษายน 2562 ซึง่เป็นวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่7/2562 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

ผูข้าย : บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (“PSTE” )  

ผูซ้ื้อ : นางสาวฐิตาภรณ์  ศิลปรัศมี 

นางสาวอลิสา  สีดาธนาพฒัน์ 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนและผู้ซ้ือ 

 บริษัทจดทะเบียนและผูซ้ื้อไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บรษิทั พีเอสที เอนเนอร์ยี จ ากัด (“PSTE” ) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั พเีอสท ีเอม็เอ
สดบับลวิ 1 จ ากดั (“MSW 1”) จ านวน 2,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20 ของทุนจด
ทะเบยีน ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ในราคารวมทัง้สิน้ 5,000 บาท 

4. การค านวณขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปตามเกณฑก์ารค านวณทัง้ 4 เกณฑ ์โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้  

หลกัเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัย ์
(NTA) 

สดัสว่นใน MSW1 ทีจ่ าหน่ายไป x NTA ของ MSW1 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

 20% x 0.01     เท่ากบั รอ้ยละ 0.0001  
    1,780.58 

เกณฑก์ าไรสทุธ ิ สดัสว่นใน MSW1 ทีจ่ าหน่ายไป x ก าไรสทุธขิอง MSW1 
ก าไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจาก MSW1 

มผีลขาดทุนสทุธ ิ

เกณฑม์ลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน 

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั  x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

 0.005 x 100     เท่ากบั รอ้ยละ 0.0001  
  6,763.94 

เกณฑม์ลูค่าของ
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ทุนทีบ่รษิทัออกเพือ่ช าระค่าสนิทรพัย ์ x 100 
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่มี
การออกหลกัทรพัยใ์หม ่

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
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 บรษิทั พเีอสท ีเอม็เอสดบับลวิ 1 จ ากดั 
(จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่17 พฤษภาคม 2560) 

ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ : ทุนจดทะเบยีน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น ราคา
หุน้ละ 10 บาท ทุนช าระแลว้จ านวน 25,000 บาท 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ : ประกอบธุรกจิผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย : 2,000 หุน้ แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,000 หุน้  

สดัสว่นหุน้ทีถ่อืก่อนจ าหน่าย : รอ้ยละ 20 

สดัสว่นหุน้ทีถ่อืหลงัจ าหน่าย : รอ้ยละ 80 
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6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บรษิทัจะไดร้บัเงนิสดจ านวน 5,000 บาท ซึง่เป็นราคาทีต่กลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย  

7. เกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

ราคาพาร ์

8. มูลค่าของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 

หุน้สามญัจ านวน 2,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 5,000 บาท  
9. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้กบับริษทั 

การขายหุน้ของ MSW 1 จะท าใหบ้รษิทัมผีูร้่วมทุนทีม่ปีระสบการณ์ทางดา้นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

10. วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทั 

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าวมีราคาที่เหมาะสม และสามารถขยายการ

เตบิโตทางดา้นธุรกจิพลงังานทดแทนใหก้บักลุ่มบรษิทั 
 

12.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการบรษิทั และไม่มกีรรมการตรวจสอบท่านใด
มคีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 

       ขอแสดงความนบัถอื                    
          
 

          (นางสาวอนงค ์ พานชิเจรญินาน)                     
       ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 


