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ที ่CS.016/2558 
          วนัที ่13 สงิหาคม 2558 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ( “บรษิทั”) ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที ่13 สงิหาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตักิารท ารายการการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ดงันี้ 

1. อนุมตัใิหบ้รษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล      ก าลงัการผลติ 1 

เมกะวตัต์ (MW) จ านวน 2 โครงการ ทีจ่งัหวดัชยันาทและชลบุร ีซึง่ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคแลว้โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้ 2 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 250 ลา้นบาท 

2. อนุมตัิให้บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จดัซื้อที่ดนิและลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย ์จงัหวดัเพชรบุร ีก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ (MW) ซึง่ไดร้บัหนังสอืตอบรบัการรบัซือ้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าการลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 48 ลา้นบาท 

3. อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย 5 บรษิทั เพื่อรองรบัการขยายตวัดา้นธุรกจิพลงังานทางเลอืก 

4. อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทั ร่วมกบักลุ่มนายกฤตพิงษ์ วงศพ์านิช 

5. อนุมตักิารเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท  

 

รายการทัง้หมดดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฎบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ (“เกณฑไ์ดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยขนาดของรายการเมื่อพจิารณาจากเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มขีนาดรายการเกินกว่ารอ้ยละ 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 )  

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
       ขอแสดงความนบัถอื 

                                         
      (ชุตนินัท ์  กจิส าเรจ็)                      

              เลขานุการบรษิทั 
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เอกสารแนบ 1 

สารสนเทศการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
ของ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั ( มหาชน ) 
 

 ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตักิารท ารายการการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ดงันี้ 
 
1. อนุมตัใิหบ้รษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล        ก าลงัการผลติ 1 
เมกะวตัต ์(MW) จ านวน 2 โครงการ ทีจ่งัหวดัชยันาทและชลบุร ีซึง่ไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคแลว้โดย
มมีลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้ 2 โครงการ เป็นจ านวนเงนิ 250 ลา้นบาท 
2. อนุมตัิให้บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จดัซื้อที่ดนิและลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ จงัหวดัเพชรบุร ีก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ (MW) ซึ่งได้รบัหนังสอืตอบรบัการรบัซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าการลงทุน เป็นจ านวนเงนิ 48 ลา้นบาท 
3. อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย 5 บรษิทั เพื่อรองรบัการขยายตวัดา้นธุรกจิพลงังานทางเลอืก 
4. อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทั ร่วมกบักลุ่มนายกฤตพิงษ์ วงศพ์านิช 
5. อนุมตักิารเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท  
 

รายการทัง้หมดดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฎบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 
(“ประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ (“เกณฑไ์ดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) รวมถงึประกาศที่มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ โดยขนาดของรายการเมื่อพจิารณาจากเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มขีนาดรายการเกนิกว่ารอ้ยละ 15 
แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 

ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ( “SET”) และ
จดัท าสารสนเทศเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยรายละเอยีดของการเขา้ท ารายการ
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. วนัเดือนปีท่ีมีการตกลงเข้าท ารายการ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558  เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2558 ไดม้มีตอินุมตัดิงันี้ 

1.1 อนุมตัิให้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล ก าลงัการผลิต          
1 เมกะวตัต์ (MW) ที่จงัหวดัชยันาท ซึ่งได้รบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแล้วโดยมมีูลค่าเงนิลงทุน  เป็น
จ านวนเงนิ 125 ลา้นบาท 
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แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทัและเงนิกูย้มื 

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 17.38  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึง่
เมื่อรวมรายการเดมิทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสุดคดิเป็น รอ้ยละ 18.93  ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่าแต่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บรษิัทมหีน้าทีท่ีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.2 อนุมตัใิหบ้รษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั ลงทุนก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ก าลงัการผลติ 1 เมกะ
วตัต์ (MW) ที่จงัหวดัชลบุรี ซึ่งได้รบัสญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแล้วโดยมมีูลค่าเงนิลงทุน เป็นจ านวนเงนิ 
125 ลา้นบาท 

แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทัและเงนิกูย้มื 

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 17.38  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 
ซึ่งเมื่อรวมรายการเดมิที่เกดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ที่ผ่านมา ท าให้มขีนาดรายการสะสมรวมสูงสุดคดิเป็น ร้อยละ 36.31  ตาม
เกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงู
กว่าแต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัท า
สารสนเทศใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.3 อนุมตัิใหบ้รษิทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) จดัซื้อที่ดนิและลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย ์   จงัหวดัเพชรบุร ีก าลงัการผลติ 1 เมกะวตัต์ (MW) ซึง่ไดร้บัหนังสอืตอบรบัการรบัซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคแลว้ โดยมมีลูค่าการลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 48 ลา้นบาท 

แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทัและเงนิกูย้มื 

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 6.67  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึง่
เมื่อรวมรายการเดมิทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสดุคดิเป็น รอ้ยละ 42.98  ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่าแต่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บรษิัทมหีน้าทีท่ีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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1.4 อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัย่อย 5 บรษิทั เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ ในการลงทุนหรอืผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใน
ธุรกจิพลงังานทดแทน หรอืรบัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า  หรอืร่วมทุนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. 4.1 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1 จ ากดั 

ทีอ่ยู่บรษิทั : เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220ทีอ่ยู่บรษิทั : 
เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิท :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 9,997 99.97

2. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์ 1 0.01

3. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ 1 0.01

4. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

: 1. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์

2. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ

3. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

4. นำยอัณณพ  พุ่มกมุำร

5. นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

คณะกรรมกำรบรษัิท

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ลงทุนหรอืผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในธรุกจิพลงังำนทดแทน  หรอืรับเหมำกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

หรอืรว่มทุน

ภำยในเดอืน  กันยำยน 2558

บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี1 จ ำกัด

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท  ( รอ้ยละ 25 )
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1.4.2.บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ากดั 

ทีอ่ยู่บรษิทั : เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิท :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 9,997 99.97

2. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์ 1 0.01

3. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ 1 0.01

4. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

: 1. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์

2. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ

3. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

4. นำยอัณณพ  พุ่มกมุำร

5. นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

คณะกรรมกำรบรษัิท

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ลงทุนหรอืผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในธรุกจิพลงังำนทดแทน  หรอืรับเหมำกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

หรอืรว่มทุน

ภำยในเดอืน  กันยำยน 2558

บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี2 จ ำกัด

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท  ( รอ้ยละ 25 )
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1.4.3.บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ากดั 

ทีอ่ยู่บรษิทั : เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิท :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 9,997 99.97

2. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์ 1 0.01

3. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ 1 0.01

4. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

: 1. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์

2. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ

3. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

4. นำยอัณณพ  พุ่มกมุำร

5. นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

คณะกรรมกำรบรษัิท

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ลงทุนหรอืผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในธรุกจิพลงังำนทดแทน  หรอืรับเหมำกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

หรอืรว่มทุน

ภำยในเดอืน  กันยำยน 2558

บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี3 จ ำกัด

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท  ( รอ้ยละ 25 )
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1.4.4.บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ากดั 

ทีอ่ยู่บรษิทั : เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิท :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 9,997 99.97

2. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์ 1 0.01

3. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ 1 0.01

4. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

: 1. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์

2. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ

3. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

4. นำยอัณณพ  พุ่มกมุำร

5. นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

คณะกรรมกำรบรษัิท

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ลงทุนหรอืผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในธรุกจิพลงังำนทดแทน  หรอืรับเหมำกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

หรอืรว่มทุน

ภำยในเดอืน  กันยำยน 2558

บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี4 จ ำกัด

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท  ( รอ้ยละ 25 )
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1.4.5. บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี5 จ ากดั 

ทีอ่ยู่บรษิทั : เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 10220 

 

 

แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทัและเงนิกูย้มื  

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 0.07  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึง่
เมื่อรวมรายการเดมิทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสดุคดิเป็น รอ้ยละ 43.05  ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่าแต่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บรษิัทมหีน้าทีท่ีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่บรษัิท :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 9,997 99.97

2. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์ 1 0.01

3. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ 1 0.01

4. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ 1 0.01

รวม 10,000 100.00

: 1. นำยพระนำย  กังวำลรัตน์

2. นำงชตุนัินท ์ กจิส ำเร็จ

3. นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

4. นำยอัณณพ  พุ่มกมุำร

5. นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

คณะกรรมกำรบรษัิท

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ลงทุนหรอืผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำในธรุกจิพลงังำนทดแทน  หรอืรับเหมำกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

หรอืรว่มทุน

ภำยในเดอืน  กันยำยน 2558

บรษัิท พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี5 จ ำกัด

สดัสว่นกำรถอืหุน้

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท  ( รอ้ยละ 25 )
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1.5 อนุมตักิารจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน 1 บรษิทั ร่วมกบักลุ่มนายกฤตพิงษ์ วงศพ์านิช 
 

 

แหล่งเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทัและเงนิกูย้มื  

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 0.01  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึง่
เมื่อรวมรายการเดมิทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสดุคดิเป็น รอ้ยละ 43.06  ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่าแต่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บรษิัทมหีน้าทีท่ีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่บรษัิทรว่มทุน :

วนัทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ :

ประกอบธรุกจิ :

ทุนจดทะเบยีน :

ทุนทีเ่รยีกช ำระแลว้

:
รำยชือ่ผูถ้อืหุน้

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื

(หุน้)

คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ

1. บรษัิท เพำเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ำกัด(มหำชน) 6,000 60

2. กลุม่นำยกฤตพิงษ์ วงศพ์ำนชิ 4,000 40

รวม 10,000 100

:

100,000 บำท (หนึง่แสนบำทถว้น)                                                                    

แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 10,000 หุน้ (หนึง่หมืน่หุน้)                                                     

มลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้หุน้ละ 10 บำท (สบิบำทถว้น)

ทุนช ำระแลว้ 25,000 บำท ( รอ้ยละ 25 )

สดัสว่นกำรถอืหุน้

1.นำงสำวอนงค ์ พำนชิเจรญินำน

2.นำยเศรษฐวฒุ ิ บญุสนทิ

3.กลุม่นำยกฤตพิงษ์ วงศพ์ำนชิ

คณะกรรมกำรบรษัิท

เพื่อรองรับกำรด ำเนนิธรุกจิพลงังำนทดแทนของสหกรณ์กำรเกษตร

อยู่ระหวำ่งกำรตกลงรว่มกันตัง้ชือ่

ภำยในเดอืน  ธันวำคม 2558
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1.6 อนุมตักิารเพิม่ทุนของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการด าเนินจดัซือ้ทีด่นิและ
การด าเนินงานของบรษิทั 

 บรษิทัไดท้ าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั   ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล 
ทีบ่รษิทัถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 รายละเอยีดดงันี้ 

วนัท่ีท ารายการ : ภายในเดอืน กนัยายน 2558 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อรองรบัการจดัซือ้ทีด่นิของโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวลและการด าเนินงานของบรษิทั   

ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ  

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ลงทุนในหุน้เพิม่ทุนของ บรษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั   ซึง่เดมิมทีุนจด
ทะเบยีน 1,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยจะไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนอกี 
19,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนจ านวน 20,000,000 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
100 บาท แต่เรียกช าระค่าหุ้นเพิม่ทุน ร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงนิ 4,750,000 บาท บาท โดยบริษัทจะเขา้ถือหุ้นเพิม่ทุน
ทัง้หมด  

โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น  

ผูถ้ือหุ้น เดิม ใหม ่
สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น 

1.บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 99.97 9,997 100.00 199,997 
2.นายพระนาย  กงัวาลรตัน์ 0.01 1 0.00 1 
3.นายอณัณพ  พุ่มกุมาร 0.01 1 0.00 1 
4.นางชุตนินัท ์ กจิส าเรจ็ 0.01 1 0.00 1 

รวม 100.00 10,000 100.00 200,000 
 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน : กระแสเงนิสดของบรษิทั 

ขนาดของรายการ : การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นไม่เขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและมขีนาดของรายการเท่ากบั
รอ้ยละ 2.78  ซึง่ค านวณดว้ยเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน อา้งองิงบการเงนิรวมของบรษิทั ณ วนัที ่30 มถุินายน 2558 ซึง่
เมื่อรวมรายการเดมิทีเ่กดิขึน้ภายใน 6 เดอืน ทีผ่่านมา ท าใหม้ขีนาดรายการสะสมรวมสงูสดุคดิเป็น รอ้ยละ 45.84  ตามเกณฑ์
มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน จงึจดัเป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยป์ระเภทที ่2 ซึง่มขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่าแต่ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ดงันัน้บรษิัทมหีน้าทีท่ีต่้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัท าสารสนเทศ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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2. ผลตอบแทนท่ีได้รบั 

 - เงนิปันผลจากบรษิทัทีเ่ขา้ไปลงทุน  

 -  รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 ทัง้นี้ ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเป็นไปตามธุรกจิปกตแิละมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

 

 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทั เป็นการท ารายการทีเ่หมาะสม และจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็เช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการบรษิทั และไมม่กีรรมการตรวจสอบท่านใดมี
ความเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

  

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
       ขอแสดงความนบัถอื 

         
                                     

      (ชุตนินัท ์  กจิส าเรจ็)                      
              เลขานุการบรษิทั 


