ที่ CS.26/2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
เรื่อง

การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั และการสิน้ สุดการเป็ นบริษทั ย่อยของ บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีแ่ นบมาด้วย เอกสารแนบ 1 สารสนเทศเกีย่ วกับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 8/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และ ครัง้ ที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษัทดาเนินการ
จาหน่ ายหุน้ ของบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด (“BGE5”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
ชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุน้ อยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,897 หุ้น และหุน้
บุรมิ สิทธิจานวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยการทารายการดังกล่าวเป็ นการจาหน่ายหุน้ ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ถืออยู่
ใน BGE5ให้แก่ คุณคชาพิสษิ ฐ์ บุญชูศรี
ทัง้ นี้ การเข้าทารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551”) (รวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) โดยเมื่อคานวณรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะทาให้ขนาดของ
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มูลค่า รวมสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของมูลค่า
สินทรัพย์ของบริษทั และเมื่อรวมคานวณรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้
นี้ จะทาให้ขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ คิด เป็ นร้อยละ 0.78 ของมูลค่า
สินทรัพย์ของบริษทั ซึง่ มีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
การจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ในครัง้ นี้ไม่เข้าข่ายเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทม่ี นี ัยสาคัญของบริษทั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 และประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แต่เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษทั อื่น ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทอื่นนัน้ สิ้นสภาพการเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
บริษัทจึงมีหน้าที่ท่จี ะต้องเปิ ดเผยการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดของการเข้าทารายการ
ดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 สารสนเทศการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวพัดชา นิ่มสมุทร)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
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เอกสารแนบ 1
สารสนเทศเกี่ยวกับการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ของ
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั ่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 8/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และ ครัง้ ที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้บริษัทดาเนินการ
จาหน่ ายหุน้ ของบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด (“BGE5”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
ชีวมวล ซึ่งบริษัทถือหุน้ อยู่ใน BGE5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4,897 หุ้น และหุน้
บุรมิ สิทธิจานวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยการทารายการดังกล่าวเป็ นการจาหน่ายหุน้ ทัง้ หมดทีบ่ ริษทั ถืออยู่
ใน BGE5ให้แก่ คุณคชาพิสษิ ฐ์ บุญชูศรี
เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษทั งวดสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ า ยไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551”) (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยเมื่อคานวณรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ จะทาให้ขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์มมี ลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั และ
เมื่อรวมคานวณรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้ จะทาให้ขนาดของ
รายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์ดงั กล่าวซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั
ซึง่ มีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
การจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ในครัง้ นี้ไม่เข้าข่ายเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทม่ี นี ัยสาคัญของบริษทั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 และประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แต่เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษทั อื่น ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทอื่นนัน้ สิ้นสภาพการเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
บริษัทจึงมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเปิ ดเผยการทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเข้าทารายการมีรายละเอียดดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ

วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง เป็ น วัน ที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ บริษัท ครัง้ ที่ 8/2561 และที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ได้ให้สตั ยาบันในการเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ดังกล่าวอีกครัง้ (บริษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน้ กับผูซ้ ้อื ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564)
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2.

คู่กรณี ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บริษทั จดทะเบียน
ผูข้ าย

:

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้อื

:

คุณคชาพิสษิ ฐ์ บุญชูศรี

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั จดทะเบียนและผู้ซื้อ
บริษทั จดทะเบียนและผูซ้ ้อื ไม่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องทีจ่ ะเข้าข่ายเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546
3.

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ

บริษทั ได้จาหน่ายหุน้ ของบริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด (“BGE5”) โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4,897 หุน้ และ
หุน้ บุรมิ สิทธิจานวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ผซู้ ้อื
ในราคารวมทัง้ สิน้ 17,000,000 บาท (ทัง้ นี้บริษทั ไม่มเี งินให้กู้ยมื ภาระค้าประกัน และภาระผูกพันอื่นใดคงเหลืออยู่กบั BGE5)
4.

การคานวณขนาดของรายการ
การคานวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจาหน่ายไปตามเกณฑ์การคานวณทัง้ 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
(NTA)
เกณฑ์กาไรสุทธิ

สูตรการคานวณ
สัดส่วนใน BGE5 ทีจ่ าหน่ายไป x NTA ของ BGE5
NTA ของบริษทั จดทะเบียน
สัดส่วนใน BGE5 ทีจ่ าหน่ายไป x กาไรสุทธิของ BGE5
กาไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน

เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

จานวนเงินทีไ่ ด้รบั x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
จานวนหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั ออกเพือ่ ชาระค่าสินทรัพย์ x 100
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้วของบริษทั จดทะเบียน

ขนาดรายการ
0.075 x 100 เท่ากับ ร้อยละ 0.00143
5,235.75
ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก BGE5 มี
ผลขาดทุนสุทธิ
17 x 100 เท่ากับ ร้อยละ 0.19 1)
9,087.65
ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจากไม่มกี าร
ออกหลักทรัพย์ใหม่

หมายเหตุ: 1) ใช้มลู ค่ารวมสิง่ ตอบแทนซึง่ เท่ากับ 1,700 บาทต่อหุน้ ซึม่ มี ลู ค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book value) ซึง่ เท่ากับ 7.48 บาทต่อหุน้

เมื่อพิจารณางบการเงินรวมของบริษทั งวดสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รบั การสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั การจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ข้างต้นเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ ายไป โดยเมื่อรวมคานวณรายการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือน ก่อนการเข้าทาธุรกรรมในครัง้ นี้
จะทาให้ขนาดของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่าสูงสุดเมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั ซึง่ มีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15
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5.

6.

รายละเอียดทรัพย์สินที่จาหน่ าย
ชื่อบริษทั

: บริษทั ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จากัด

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

: ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4,900 หุ้น และหุน้
บุรมิ สิทธิจานวน 5,100 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ซึง่ ชาระแล้วร้อย
ละ 100

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

: ประกอบธุ ร กิจ ผลิต ไฟฟ้ า จากพลัง งานชีว มวล ขนาดก าลัง การผลิต 0.99
เมกะวัตต์

สถานทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

: เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย

: 9,997 หุ้น แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญจ านวน 4,897 หุ้น และ หุ้น บุ ริม สิท ธิจานวน
5,100 หุน้

สัดส่วนหุน้ ทีถ่ อื ก่อนจาหน่าย

: ร้อยละ 99.97

สัดส่วนหุน้ ทีถ่ อื หลังจาหน่าย

: ร้อยละ 0

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
บริษัทจะได้รบั เงินสดจานวน 17,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซ้อื และผู้ขายตามเงื่อนไขของ
สัญญาทีร่ ะบุไว้

7.

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
พิจารณาจากราคาทุนทีบ่ ริษทั ลงทุน ซึง่ มีมลู ค่าหุน้ ละ 10 บาท บวกกาไรส่วนเพิม่

8.

มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ ายไป
หุ้นสามัญจานวน 4,897 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิจานวน 5,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,700 บาท รวมเป็ น จานวนเงิน
17,000,000 ล้านบาท

9.

ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นกับบริษทั
การขายหุน้ ทัง้ หมดของ BGE5 จะทาให้บริษทั มีกระแสเงินสดรับ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั

10.

วัตถุประสงค์การใช้เงิ นที่ได้รบั จากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
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11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริหารบริษทั
คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า การจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวมีความเหมาะสม เนื่องด้วยโรงไฟฟ้ ามี
ที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดทีห่ ่างไกลจากกลุ่มโรงไฟฟ้ าทีบ่ ริษัทมีอยู่ อาจส่งผลให้การลงทุนไม่คุม้ ค่าในระยะยาว เนื่องจากมี
ต้นทุนในการบริหารจัดการทีแ่ ยกออกไป ซึง่ จะกระทบต่อผลตอบแทนทีอ่ าจจะไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังได้ ทัง้ นี้บริษทั
มีโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทส่ี ามารถลงทุน บริหารจัดการและสร้างผลตอบแทนทีด่ กี ว่าทดแทนในขณะนี้

12.

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ แตกต่ างจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารบริษทั และไม่มกี รรมการตรวจสอบ
ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริหารบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัดชา นิม่ สมุทร)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
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