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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการเสนอขาย 
ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารหนีแ้ละของบริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี ้(“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการ

ข้อมูลและร่างหนังสือชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) 

“หุ้นกู้ระยะสัน้ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561  

ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562” (“หุ้นกู้”)  

ภายใต้โครงการตราสารหนี ้(Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2561 วงเงนิหุ้นกู้ทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท   

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนีข้องผู้ออกตราสารหนีท้ี่จะออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาต 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) (“โครงการ”) 

ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 
 

ข้อมูลท่ีส าคัญของตราสาร 
 

ประเภทตราสาร หุ้นกู้ ระยะสัน้ ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ ประเภท
ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่ประกนั และมีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  อำยไุมเ่กิน 270 (สองร้อยเจ็ด
สิบ) วนั 

จ านวนหน่วยที่เสนอขาย ไมเ่กิน 350,000 (สำมแสนห้ำหม่ืน) หน่วย ทัง้นี ้
จ ำนวนคงค้ำงรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,500,000  (หนึ่ง
ล้ำนห้ำแสน) หนว่ย 

สกุลเงนิ บำท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บำท 

การจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือถือ 

 ไมมี่ ผู้ค ำ้ประกนั/ผู้ รับอ ำวลั  
ตรำสำร ผู้ออกตรำสำร  

 

 

มูลค่าการเสนอขายรวม ไมเ่กิน 350,000,000 (สำมร้อยห้ำสิบล้ำน) บำท 
ทัง้นี ้จ ำนวนคงค้ำงรวมไมเ่กิน 1,500,000,000  
(หนึ่งพนัห้ำร้อยล้ำน) บำท โดยเม่ือมีกำรไถ่ถอนหรือ
ช ำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภำยในวงเงินที่ได้รับอนมุตัิ
ดงักลำ่ว บริษัทสำมำรถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติม
อีกได้ ภำยใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving) ตำมที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

ราคาเสนอขาย 1,000 (หนึ่งพนั) บำท 

ข้อจ ากัดในการขาย/โอน 

(ถ้ามี) 
หุ้นกู้ที่เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุ
สถำบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรำยใหญ่เทำ่นัน้ ดงันัน้ 
ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นำยทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธไมรั่บจดทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ ไม่
วำ่ในทอดใดๆ ให้แกผู่้ รับโอนที่ไมใ่ชผู่้ลงทนุ
สถำบนัและ/หรือ ผู้ลงทนุรำยใหญ่ดงักลำ่ว
ข้ำงต้น เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
 

ประเภทการเสนอขาย  PP (II)  
 PP (II&HNW)  

 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไมมี่ 
 

อัตราดอกเบีย้ คงที่ ร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

ในกำรค ำนวณดอกเบีย้หุ้นกู้  จะค ำนวณ
จำกเงินต้นคงค้ำง โดยอำศยัหลกัเกณฑ์ 
1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) 
วนั และโดยกำรนบัจ ำนวนวนัทีผ่่ำนไป
จริงในแตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง โดย

การค า้ประกัน/หลักประกัน ไมมี่ 
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ค ำนวณเร่ิมตัง้แต ่(โดยรวมถึง) วนัออก
หุ้นกู้  หรือวนัช ำระดอกเบีย้ของงวด
ดอกเบีย้ก่อนหน้ำนี ้(แล้วแตก่รณี) จนถึง 
(แตไ่มน่บัรวม) วนัช ำระดอกเบีย้ในงวด
ดอกเบีย้นัน้ หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

 ลอยตวั 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระดอกเบีย้เพียงครัง้

เดียวในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

ข้อก าหนดในการด ารง

อัตราส่วนทางการเงนิ  

(ถ้ามี) 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอตัรำสว่นจ ำนวนรวมของหนีส้ิน
สทุธิตอ่จ ำนวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นของผู้ออก
หุ้นกู้  (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ 
วนัสิน้งวดบญัชีของแตล่ะไตรมำสหรือ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลำบญัชีกรณีไตรมำสสดุท้ำย ไมเ่กิน 2.5 : 1 
(สองจดุห้ำตอ่หนึ่ง) รำยละเอียดค ำจ ำกดัควำม
ปรำกฏตำมข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  

วันจ่ายดอกเบีย้งวดแรก ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะช ำระดอกเบีย้เพียงครัง้

เดียวในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

อายุตราสาร 181 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด) วนั  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

วันที่ออกตราสาร วนัที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั  

 

วันที่ครบก าหนดอายุ วนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2562  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ำกดั (มหำชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที่ 12 - 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

ล าดับการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ 

 
          ความเสี่ยงของตราสาร 
อายุตราสาร 

270 วนั          

180 วนั       X   

90 วนั          

         อันดับความน่าเชื่อถอื 

 

 
AAA AA A A - BBB Non-

investment 
grade 

unrated Credit 
rating 
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ค าเตือนที่ส าคัญ 

 เน่ืองจำกตลำดตรำสำรหนีใ้นประเทศไทยมีสภำพคลอ่งต ่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน้อำจจะได้รับมลูคำ่เสนอ
ขำยตรำสำรลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได้ โดยขึน้อยูก่บัสภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนัน้ นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะไม่สำมำรถขำยหรือ
โอนหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แตจ่ะถกูจ ำกัดให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทนุสถำบนั และ/หรือผู้ลงทนุรำยใหญ่ 
เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

 ผู้ออกหุ้นกู้ยงัไมไ่ด้จดัให้มีกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท ตรำสำรอำจมีผลตอบแทนสงู แต่ก็มีควำมเสี่ยงที่สงูเช่นกัน ผู้ลงทนุควร
ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัลกัษณะของตรำสำร รวมถึงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำรก่อนตดัสินใจ
ลงทนุ 

 หุ้นกู้แตล่ะรุ่นที่ออกภำยใต้โครงกำรมีอำยขุองหุ้นกู้ และระดบัควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่ำงกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอำยมุำกกว่ำจะมีระดบัควำม
เสี่ยงที่สงูกวำ่ 

 

ลักษณะพเิศษและความเส่ียงที่ส าคัญของตราสาร 

ความเส่ียงจากลักษณะพิเศษ  
หุ้นกู้ ไมมี่ลกัษณะพิเศษและไมมี่ควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ ในลกัษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้หุ้นกู้ ในอตัรำคงที่อย่ำงชดัเจน
และแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงช ำระคืนเงินต้นเต็มจ ำนวน ไมว่ำ่กรณีใดๆโดยไมมี่ข้อก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกู้ เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอ่ืน
ใด และไมมี่เหตกุำรณ์หรือเง่ือนไขใดที่อนญุำตให้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนด  

ความเหมือนและความแตกต่างในสาระส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของส านักงาน 
ก.ล.ต.  
ข้อก ำหนดสิทธิส ำหรับหุ้นกู้และตวัอยำ่งข้อก ำหนดสิทธิของส ำนักงำน ก.ล.ต. มีควำมแตกต่ำงในสำระส ำคญั โดยเฉพำะในเร่ืองเก่ียวกับเหตุ
ผิดนดัตำมข้อก ำหนดสิทธิ ซึง่หำกเกิดกำรผิดนดัจะสง่ผลให้หุ้นกู้ เป็นอนัถึงก ำหนดช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยทนัที โดยมีเงื่อนไขและรำยละเอียด
ที่มีนยัส ำคญัตำมข้อก ำหนดสิทธิดงันี ้ 

(ก) หำกผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ ำระเงินไมว่ำ่เงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใดตำมก ำหนดช ำระตำมเงื่อนไขในข้อก ำหนดสิทธิและ
ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง (เว้นแต่กำรผิดนัดดงักล่ำวมีสำเหตจุำกควำมล่ำช้ำในระบบกำรโอนเงิน และเหตดุงักล่ำวได้รับกำร
เยียวยำแก้ไขภำยในระยะเวลำ 3 (สำม) วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ครบก ำหนดช ำระหนีน้ัน้ๆ) 

(ข) หำกผู้ออกหุ้นกู้ ผิดค ำรับรองหรือค ำยืนยนัที่ให้ไว้ในข้อก ำหนดสิทธินี ้
(ค) หำกผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดสิทธิในข้ออ่ืนๆ และข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง นอกจำกกำรผิดนัดไม่ช ำระเงินตำมข้อ 

(ก) และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนัน้ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ได้มีกำรส่งหนังสือแจ้งกำรไม่ปฏิบัติตำม
เง่ือนไขดงักลำ่วและขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ แก้ไขกำรไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขดงักล่ำวไปยงัส ำนักงำนใหญ่ของผู้ออกหุ้ นกู้ แล้ว โดยผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่ำ่รำยเดียวหรือหลำยรำย) ซึง่ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท ำกำรไถ่
ถอนทัง้หมดที่ออกภำยใต้โครงกำร (ยกเว้นเป็นกรณีที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นกู้ชดุใดชดุหนึ่งโดยเฉพำะ ก็ให้นบัเฉพำะจ ำนวนของหุ้นกู้
ชดุที่เก่ียวข้องเทำ่นัน้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ ไมส่ำมำรถด ำรงไว้ซึง่อตัรำสว่นจ ำนวนรวมของหนีส้ินสทุธิตอ่จ ำนวนรวมของส่วนของผู้ ถือหุ้น
ตำมที่ก ำหนดในข้อ 8.6 (ตำมที่ระบขุ้อก ำหนดสิทธิ) และเหตดุงักลำ่วยงัคงมีอยูแ่ละมิได้มีกำรแก้ไขให้เสร็จสิน้ภำยในวนัสิน้สดุงวด
บญัชีส ำหรับไตรมำสถดัไป 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดช ำระหนี ้ซึ่งเป็นมลูหนีต้ำมสญัญำเงินกู้  ตรำสำรหนี  ้หรือซึ่งเป็นมลูหนีเ้กิดจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินอ่ืนใด 
(เพ่ือป้องกนัข้อสงสยั ไมใ่ห้รวมถึงธุรกรรมอนพุนัธ์ใดๆ ไมว่ำ่จะเก่ียวข้องกบัมลูหนีท้ำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่ว่ำจะเป็นมลูหนีใ้น
ปัจจบุนัหรืออนำคต เป็นมลูหนีท้ี่มีเงื่อนไข หรือโดยประกำรอ่ืน) ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นคู่สญัญำ หรือเป็นลกูหนี ้หรือเป็นผู้ มีหน้ำที่ ต้อง
ช ำระหนีใ้นฐำนะผู้ค ำ้ประกัน ผู้ รับรอง หรืออำวลัตัว๋เงินเป็นจ ำนวนเงินตำมมลูหนีเ้ดียวหรือหลำยมลูหนีร้วมกันเกิน  400,000,000 
(สี่ร้อยล้ำน) บำท หรือเงินสกุลอ่ืนที่มีจ ำนวนเทียบเท่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำจำกกำรที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ช ำระหนีด้ังกล่ำว
ภำยในก ำหนดช ำระหนีเ้ดิม หรือภำยในระยะเวลำที่เจ้ำหนีข้ยำยให้ หรือ (2) หนีด้งักลำ่วถกูเจ้ำหนีเ้รียกให้ช ำระคืนก่อนก ำหนดตำม
สิทธิของเจ้ำหนีใ้นสญัญำที่เก่ียวข้อง ทัง้นีเ้ว้นแต ่(1) เป็นกำรผิดนดัช ำระหนีใ้นเจ้ำหนีก้ำรค้ำและกำรผิดนดัช ำระหนีด้งักลำ่วยงัไมมี่
ข้อยตุิ หรือ (2) เป็นกำรผิดนดัในมลูหนีใ้ดๆ ที่ไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ ของผู้ออก
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หุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธินีแ้ละข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 
(จ) ผู้ ออกหุ้นกู้ ต้องค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรอันเป็นที่สุด ให้ช ำระเงินครัง้เดียวหรือหลำยครัง้ 

รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่ำ 400,000,000 (สี่ร้อยล้ำน) บำท หรือสกุลเงินอ่ืนที่มีจ ำนวนเทียบเท่ำ  เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้ มี
ควำมสำมำรถสำมำรถช ำระหนีด้งักลำ่วได้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำชีข้ำดอนัเป็น
ที่สดุของอนญุำโตตลุำกำรนัน้ ๆ และกำรช ำระหนีน้ัน้ไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ตำมข้อก ำหนดสิทธินีแ้ละข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้หยดุหรือเลิกด ำเนินธุรกิจทัง้หมด หรือแตบ่ำงสว่นที่ส ำคญั หรือเม่ือศำลมีค ำสัง่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ เลิกกิจกำร เว้นแต่กำรหยดุ
หรือเลิกด ำเนินธุรกิจอนัเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือกำรรวมบริษัท หรือควบบริษัท
และกำรหยดุหรือเลิกกิจกำรดงักลำ่วไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมหุ้นกู้ ของผู้ออกหุ้นกู้ตำม
ข้อก ำหนดสิทธินีแ้ละข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้โปรดพิจำรณำร่ำงข้อก ำหนดสิทธิตำมที่ระบไุว้ในเอกสำรแนบ 1 (ร่ำง)ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือ
หุ้นกู้  ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้(แบบ 69-BASE-II&HNW) และร่ำงหนังสือชีช้วนส ำหรับโครงกำรนี ้และร่ำง
เอกสำรแสดงรำยละเอียดหุ้นกู้ที่เก่ียวข้อง ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบ 1 ร่ำงข้อก ำหนดเพิ่มเติม ของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำย
ตรำสำรหนี ้(แบบ 69-Pricing) และร่ำงหนงัสือชีช้วนส ำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขำยในครัง้นีต้ำมล ำดบั 

 

ความเส่ียงทั่ วไป 

ความเส่ียงเก่ียวกับผู้ออกหุ้นกู้ 

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท 

1. ควำมเสี่ยงจำกรำยได้ในแตล่ะไตรมำสไมส่ม ่ำเสมอ 
2. ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจดักำรโครงกำรและประสิทธิภำพของโรงไฟฟำ้ 
3. ควำมเสี่ยงในกำรที่อตัรำผลตอบแทนไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่บริษัทไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ทนัตำมก ำหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขำยไฟฟ้ำ (SCOD) ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำซือ้ขำย

ไฟฟำ้ 
5. ควำมเสี่ยงในกำรที่อตัรำผลตอบแทนมีควำมไมแ่น่นอนจำกสภำวะกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่ของธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลังงำน โดยเฉพำะธุรกิจที่

เก่ียวเน่ืองกนักบัก๊ำซธรรมชำติ 
7. ควำมเสี่ยงจำกแนวโน้มอตุสำหกรรมของกำรใช้ NGV ในภำคกำรขนสง่ทำงบกที่ปรับลดลงอยำ่งตอ่เน่ือง 

ความเส่ียงของตราสาร 

(ก) ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) 

ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมเชื่อถือ ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตหมำยถึงควำมเสี่ยงในกรณีที่ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผู้
ออกหุ้นกู้ ไม่เป็นไปตำมที่คำดหมำยหรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหนี ้และผู้ ออกตรำสำรหนีอ้ำจจะไม่สำมำรถช ำระ
ดอกเบีย้หรือช ำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ชดุนี ้หรือเกิดเหตผิุดนดัช ำระและผลของกำรผิดนดัช ำระอ่ืนๆตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิฯ (ข้อ12) ของหุ้น
กู้  ซึง่หำกผู้ออกหุ้นกู้ ต้องตกเป็นบคุคลล้มละลำยหรือผิดช ำระหนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้และเจ้ำหนีอ่ื้นของผู้ออกหุ้นกู้จะมีบริุมสิทธิเหนือผู้ ถือหุ้นของบริษัทผู้
ออกหุ้นกู้  

ดงันัน้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ได้ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ผู้ลงทนุควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  จำกข้อมลูที่ระบไุว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูเสนอขำยตรำสำรหนีแ้ละร่ำงหนงัสือชีช้วน และควรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรของ
บริษัทผู้ออกหุ้นกู้อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกผู้ออกหุ้นกู้ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ ลงทุนจึงสำมำรถติด ตำม
ข้อมูลข่ำวสำรของผู้ ออกหุ้นกู้ ได้จำกเว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ส ำนกังำน ก.ล.ต.) และส ำหรับข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทนุสำมำรถขอข้อมลูที่เพิ่มเติมได้ที่สมำคมตลำดตรำ
สำรหนีไ้ทย 
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(ข) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

รำคำตลำดของหุ้นกู้นัน้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ ระดบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำดกำรเงิน นโยบำยของ
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟอ้ อำยขุองหุ้นกู้  หรืออปุสงค์สว่นเกินหรือสว่นขำดของหุ้นกู้  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นกู้อำจ
ได้รับผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นกู้  เม่ือผู้ ถือหุ้นกู้ ต้องกำรซือ้ขำยหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนซึง่เป็นไปตำมกลไกของตลำด 

(ค) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผู้ ถือหุ้นกู้อำจไมส่ำมำรถขำยหุ้นกู้ ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ทนัทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยเปลี่ยนมือของ
ตรำสำรในตลำดรองอำจมีไมม่ำก ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ ไมไ่ด้น ำหุ้นกู้ ไปซือ้ขำยในตลำดตรำสำรหนี ้(BEX) หรือตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหุ้นกู้
สำมำรถซือ้ขำยหุ้นกู้ ในตลำดรองได้ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ที่มีใบอนญุำตค้ำหลกัทรัพย์อนัเป็นตรำสำรแห่ง
หนี ้นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะไมส่ำมำรถขำยหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดๆ โดยทัว่ไปได้ แตจ่ะถกูจ ำกดัให้ขำยหรือโอนหุ้นกู้ ได้เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ลงทนุ
สถำบันและผู้ ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนัน้ เน่ืองจำกผู้ ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ำกัดกำรโอนไว้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ให้จ ำกัดกำรโอนหุ้ นกู้ เฉพำะภำยในกลุ่มผู้ ลงทุนสถำบันและผู้ ลงทุนรำยใหญ่  ตำมประเภทและลักษณะที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรหนีท้กุประเภทฉบบัลงวนัที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เร่ืองกำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และผู้ลงทนุรำยใหญ่ ฉบบัลงวนัที่ 8 
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ง) ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

ข้อก ำหนดวำ่ด้วยสิทธิและหน้ำที่ของบริษัทฯในกำรออกหุ้นกู้ภำยใต้โครงกำร มีกำรระบุข้อก ำหนดบำงประกำร ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
ปฏิบตัิตำม เชน่ กำรด ำรงอตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

กำรผิดข้อก ำหนดดงักลำ่วอำจสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นกู้ เรียกร้องให้บริษัทฯ ช ำระคืนเงินต้นทัง้หมดพร้อมดอกเบีย้ตำมหุ้นกู้ที่ค ำนวณจนถึง
ขณะนัน้ซึง่ถือเป็นกำรถึงก ำหนดช ำระให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยทนัที  

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริษัทฯมีอัตรำส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกับ 0.53 เท่ำ โดยบริษัทฯ จะต้องด ำรงไว้ซึ่ง
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 2.5:1 เทำ่ (ตำมที่ระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิ) 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยตรำสำรหนี ้ (69-BASE-II&HNW) 
และร่ำงหนงัสือชีช้วนได้ในสว่นที่ 2.1 ข้อ 3 ปัจจยัควำมเสี่ยง 

 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เพำเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ เม่ือวนัที่ 25 มิถนุำยน 2544 ด ำเนินธุรกิจออกแบบ จ ำหน่ำย และติดตัง้
ระบบจำ่ยไฟฟำ้ และตรวจวดัจดักำรสภำพแวดล้อมที่มีคณุภำพสงู ส ำหรับระบบสื่อสำรโทรคมนำคมให้กบัหนว่ยงำนทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน 
ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนทดแทนตำ่งๆ ทัง้ในด้ำนพลงังำนแสงอำทิตย์ (Solar Power) พลงังำนก๊ำซชีวภำพ (Biogas Power) และพลงังำนชีว
มวล (Biomass Power) ซึง่บริษัทยงัอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำเข้ำลงทนุในพลงังำนขยะ (MSW) และพลงังำนลม (Wind Power) นอกจำกนี ้ยงัมี
ธุรกิจจ ำหน่ำยและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว ซึง่ด ำเนินกำรโดย บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั โดยบริษัทเข้ำลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 
51 
1.  ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ธุรกิจออกแบบ จ ำหน่ำย และติดตัง้ระบบจำ่ยไฟฟำ้และตรวจวดัจดักำรสภำพแวดล้อม ครอบคลมุกำรบริกำรทัง้หมด 4 ประเภท ได้แก ่
1)  ระบบส ำรองไฟฟำ้ (Power Backup Solution) ส ำหรับอปุกรณ์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมเป็นหลกั ที่ต้องกำรควำมตอ่เน่ืองใน

กำรท ำงำน 
2)  ระบบตรวจวดัและจดักำรสภำพแวดล้อม (Power and Environment Monitoring Solution) ท ำหน้ำทีต่รวจวดั ประมวลผล เก็บ

ข้อมลู และแสดงผลของสภำวะระบบสิง่แวดล้อมตำ่งๆ 

3)  ระบบผลิตไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทน ด ำเนินกำรออกแบบ จ ำหน่ำย และติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทน โดยให้บริกำร
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ในลกัษณะวิศวกรรมจดัหำ และก่อสร้ำง (EPC) และแบบเบ็ดเสร็จทัง้ โครงกำร (Turn Key Project)  
4)  ระบบประหยดัพลงังำน (Energy Saving Solution) และระบบอ่ืนๆ ให้บริกำรกำรประหยดัพลงังำนส ำหรับพลงังำนไฟฟำ้โดยมุง่เน้น

ไปยงัองค์กรที่มีคำ่ใช้จำ่ยไฟฟำ้สงู 

2.  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
ณ ปัจจบุนั บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีก ำลงักำรผลิตตำมสญัญำรวมทัง้สิน้ 70.02 เมกะวตัต์ สำมำรถแบง่ออกตำมประเภทของพลงังำน
ทดแทน ได้แก่ 
1) โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์ ด ำเนินกำรโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟำ้ตำมสญัญำรวม 15 เมกะวตัต์ ซึง่เป็น

โครงกำรที่ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้วทัง้สิน้ 
2)  โรงไฟฟำ้พลงังำนชีวภำพ ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟำ้ตำมสญัญำรวม 16.6 เมกะวตัต์ แบง่เป็นโครงกำรที่

ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ซึง่มีก ำลงักำรผลิตไฟฟำ้ตำมสญัญำ 7 เมกะวตัต์ และมีโครงกำรที่อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ มีก ำลงักำรผลติ
ไฟฟำ้ตำมสญัญำอีกกวำ่ 9.6 เมกะวตัต์ 

3)  โรงไฟฟำ้พลงังำนชีวมวล ด ำเนินกำรโดยบริษัทยอ่ยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟำ้ตำมสญัญำรวม 38.42 เมกะวตัต์ แบง่เป็นโครงกำรที่
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว ซึง่มีก ำลงักำรผลิตไฟฟำ้ตำมสญัญำ 8 เมกะวตัต์ และมีโครงกำรที่อยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำ มีก ำลงักำผลิต
ไฟฟำ้ตำมสญัญำอีกกวำ่ 30.42 เมกะวตัต์ 

3.  ธุรกิจจ าหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ด ำเนินกำรโดยกลุม่บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั (“บิ๊กแก๊ส”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย แบง่ออกตำมประเภทของกำรด ำเนินธุรกิจเป็น 3 
ธุรกิจ ได้แก่ 
1)  ธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซ โดยบิ๊กแก๊ส ประกอบธุรกิจกำรค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “บิ๊กแก๊ส” 
2)  ธุรกิจให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรมพลงังำน โดยเฉพำะธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกนักบัก๊ำซธรรมชำติแบบครบวงจร อำทิเช่น 

2.1)  งำนปฏิบตัิกำรดแูลและบ ำรุงรักษำสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำต ิ
2.2)  งำนออกแบบ รับเหมำ ก่อสร้ำง ซอ่มแซมอำคำรสถำนี และอปุกรณ์ระบบเตมิก๊ำซธรรมชำติ 
2.3)  งำนจดัหำและติดตัง้เคร่ืองสบูอดัก๊ำซธรรมชำต ิ(Compressor) พร้อมอปุกรณ์สว่นควบ 
2.4)  งำนซอ่มบ ำรุงและดแูลรักษำเคร่ืองสบูอดัก๊ำซธรรมชำติ ซอ่มแซมตู้จำ่ยก๊ำซธรรมชำติและอปุกรณ์ รวมถึงซอ่มแซมทอ่ก๊ำซใต้

ดินในสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ 
2.5)  งำนซอ่มแซมและทดสอบถงัขนสง่ก๊ำซธรรมชำติบนรถบรรทกุขนสง่ก๊ำซ (Long Tube) 
2.6)  งำนบริกำรจดักำร จ ำหน่ำย และท ำลำยถงัขนสง่ก๊ำซธรรมชำติและชดุอปุกรณ์ที่ไมใ่ช้แล้ว   

3)  ธุรกิจให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัโดยระบบขนสง่ทำงทอ่ (Logistics) ด ำเนินกำรโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ำกดั (“TPN”) ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ย โดยบิ๊กแก๊สถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เพ่ือพฒันำโครงกำรทอ่ขนสง่น ำ้มนัไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยทอ่ขนสง่
น ำ้มนัดงักลำ่วจะให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัจำกจดุเร่ิมต้นที่คลงัน ำ้มนั บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลียมไทย จ ำกดั (Thappline) ที่อ ำเภอเสำไห้ 
จงัหวดัสระบรีุ ไปยงัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือผ่ำนจงัหวดัสระบรีุ ลพบรีุ นครรำชสีมำ ชยัภมิู และมจีดุสิน้สดุทีป่ลำยทำงซึง่เป็นคลงั
น ำ้มนัขนำด 150 ล้ำนลิตร ที่จงัหวดัขอนแก่น รวมระยะทำงในกำรให้บริกำรขนสง่ทำงทอ่ประมำณ 350 กิโลเมตร ณ คลงัปลำยทำงที่
จงัหวดัขอนแก่นจะเป็นจดุยทุธศำสตร์ในกำรกระจำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงสูภ่มิูภำคและกลุม่ประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 
ได้แก่ ลำว โดยในปัจจบุนัโครงกำรดงักลำ่ว อยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

4)  ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติส ำหรับรถยนต์ (NGV) ตำมแนวทอ่ (Conventional Station) จ ำนวน 2 สถำนี ด ำเนินกำรโดยบริษัท 
เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (“JN”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย โดยบิ๊กแก๊สถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เพ่ือด ำเนินธุรกิจสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติส ำหรับรถยนต์ (NGV) ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ ปตท. ระยะเวลำสญัญำ 20 ปี 

5)  ธุรกิจจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว “LNG” บิ๊กแก๊ส ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกปตท.ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 
ให้กบักลุม่ลกูค้ำโรงงำนอตุสำหกรรม ซึง่อยูน่อกแนวทอ่สง่ก๊ำซธรรมชำติ จะใช้เป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกในกำรทดแทนก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (แอลพีจี) และน ำ้มนัเตำ  
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
เพ่ือใช้ในกำรลงทนุขยำยธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร และ/หรือ ช ำระคืนหนีข้องบริษัท ซึง่คำดวำ่จะน ำเงินที่ได้
จำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ในครัง้นีไ้ปใช้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วภำยในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมย้อนหลัง 2 ปี และตัง้แต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือ
เท่าที่มีผลการด าเนินงานจริง 

หน่วย : ล้ำนบำท 

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 
งวด 6 เดือน 
สิน้สุด 31 มิ.ย. 

2561 
สินทรัพย์รวม  3,420.70 5,746.54 6,117.06 
หนีส้ินรวม 2,042.82 2,131.97 2,436.86 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,377.88 3,614.57 3,680.20 
รำยได้รวม 622.11 1,362.66 1,488.16 
คำ่ใช้จำ่ยรวม 621.75 1,209.86 1,357.53 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (41.77) 45.98 71.27 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.41 0.72 0.50 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.37 0.55 0.38 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 111.11 99.93 75.86 
อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (%) (6.71) 3.37 4.79 
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่ก ำไรก่อนดอกเบีย้จำ่ย ภำษีเงินได้ คำ่
เสื่อมรำคำ และคำ่ตดัจ ำหน่ำย 

27.11 5.20 5.17 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้* (เทำ่) 2.07 2.78 4.61 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั** (เทำ่) 0.08 0.18 0.25 
อตัรำสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (เทำ่) 1.48 0.59 0.66 
อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น*** (เทำ่) 1.21 0.38 0.53 
อตัรำสว่นตัว๋เงินจำ่ยตอ่หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ - - - 
อตัรำสว่นหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ตอ่
หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ทัง้หมด  

0.81 0.81 0.79 

อตัรำสว่นเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินตอ่หนีส้ินรวม 0.63 0.73 0.52 
หมำยเหต ุ:  * อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ ค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย / ดอกเบีย้

จำ่ย 
  **  อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัค ำนวณจำก ก ำไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภำษี คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย / 

(หนีส้ินระยะสัน้ที่มีภำระดอกเบีย้ + หนีส้ินระยะยำวที่มีภำระดอกเบีย้ที่ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี) 
  ***  อตัรำสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ค ำนวณจำก หนีส้ินประเภทที่มีดอกเบีย้ของผู้ออกหุ้นกู้หกัด้วยเงินสด / ยอดรวม

ของสว่นของผู้ ถือหุ้น (ซึง่เป็นอตัรำสว่นตำมข้อก ำหนดสทิธิ ฯ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะด ำรงอตัรำสว่นจ ำนวนรวมของหนีส้ินสทุธิตอ่
จ ำนวนรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแตล่ะไตรมำสหรือ ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลำบญัชีกรณีไตรมำสสดุท้ำยไมเ่กิน 2.5 : 1) 

 

ประวัตกิารผิดนัดช าระหนี ้
 ไมมี่                      มี 
ถ้ำมี โปรดอธิบำย  
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สว่นที่ 1 สรุปข้อมลูส ำคญัของตรำสำร (Factsheet) หน้ำที่ 8 

 

ข้อมูลผู้ตดิต่อ 
 

1. ผู้ลงทนุสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมและรับหนงัสือชีช้วนได้ที่ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ำกดั 
ที่อยู ่: 179 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ :  0-2343-9500 
โทรสำร:  0-2343-9683 
 
2. หำกผู้ลงทนุมีข้อร้องเรียน สำมำรถติดตอ่ได้ที่ 
บริษัท เพำเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู ่: 325/1 อำคำรพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม  กรุงเทพมหำนคร 10220 
โทรศพัท์ :  02-993-8982 
โทรสำร:  02-993-8998 

 


