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ที ่CS008/2558 
          วนัที ่26  เดอืน มนีาคม 2558 
 

เรื่อง การจดัตัง้บรษิทัรว่มทุน 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทั)  ครัง้ที ่2/2558 วนัที ่26  เดอืน 
มนีาคม  2558  มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั ซึง่บรษิทัย่อย เขา้ไปถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทุน 2 แห่ง โดยรายละเอยีด
ดงันี้ 

ข้อมูลบริษทัรว่มทุนแห่งท่ี 1  

ช่ือบริษทั     ทรปิเป้ิล เอส อโีค่ จ ากดั  

สถานท่ีตัง้กิจการ   ประเทศไทย 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้    ภายในเดอืน  มนีาคม 2558 

วตัถปุระสงค ์  เพื่อส ารวจความเป็นไปไดใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมหรอืพลงังานทางเลอืกอื่น และ              
ยื่นค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค(PEA) และ/
หรอื การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) ตลอดจนพฒันาโครงการทีท่ าการศกึษา
ดงักล่าวร่วมกนั 

สดัส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุน 

ที ่ ผูถ้อืหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ 
(%) 

จ านวนเงนิลงทุน 

( ลา้นบาท) 

ความสมัพนัธ ์

1 กลุ่มนายศริพิงษ์ รุ่งโรจน์กติยิศ 70 28.00 - 

2 บรษิทั สหกลพาวเวอร ์จ ากดั 15 6.00 - 

3 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั 15 6.00 เป็นบรษิทัย่อยโดยบรษิทัถอืหุน้
โดยตรงรอ้ยละ 99.97 

 รวม 100 40.00  
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กรรมการ   ทัง้หมด  3 ท่าน ไดแ้ก ่

  1 ท่านจาก กลุ่มนายศริพิงษ์ รุ่งโรจน์กติยิศ   

  1 ท่านจาก บรษิทัสหกลพาวเวอร ์จ ากดั   

1 ท่านจาก บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั   

ข้อมูลบริษทัรว่มทุนแห่งท่ี 2 

ช่ือบริษทั     บรษิทั โซล่าร ์ลสิซิง่ จ ากดั 

สถานท่ีตัง้กิจการ   ประเทศไทย 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้    ภายในเดอืน  มนีาคม 2558 

วัตถุประสงค์  ประกอบธุรกิจน ำเข้ำ สง่ออก จ ำหนำ่ย ให้เช่ำ หรือให้เชำ่ซือ้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรเพื่อใช้     
ในกิจกำรผลติไฟฟำ้ด้วยพลงังำนแสงอำทิตย์ 

สดัส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุน 

ที ่ ผูถ้อืหุน้ สดัสว่นการ
ถอืหุน้ (%) 

จ านวนเงนิลงทุน 
( ลา้นบาท) 

ความสมัพนัธ ์

1 บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั 40 8.00 เป็นบรษิทัย่อยโดยบรษิทั
ถอืหุน้โดยตรงรอ้ยละ 

99.97 

2 บรษิทั ทเีอสเอฟ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  40 8.00 - 

3 บรษิทั เจพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั 20 4.00 - 

 รวม 100 20.00  

 

กรรมการ   ทัง้หมด  4 ท่าน  

  2 ท่านจาก บรษิทั ทเีอสเอฟ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั  

  1 ท่านจาก บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ีจ ากดั   

  1 ท่านจาก บรษิทั เจพ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย)  



 

ทะเบียนเลขท่ี  0123456789012  l  Registration No.  0123456789012   
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร. +662 993 8982  แฟกซ์. +662 993 8983 
325/1 PST Building, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

 

การวดัขนาดรายการในบริษทัรว่มทุน  2 แห่ง 

ขนาดรายการ  ค านวณรายการทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืน 

   เกณฑม์ลูค่าสิง่ตอบแทน  =        จ านวนเงนิทีจ่่ายหรอืไดร้บั x 100 

            สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

             =       14.00 x 100   =  1.55 % 

              905.26  

ขนาดรายการของการลงทุนคดิเป็นรอ้ยละ 1.55 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2557 และ ไมม่รีายการไดม้าซึง่สนิทรพัยอ์ื่นยอ้นหลงั 6 เดอืน  จงึไม่เขา้เกณฑก์ารเปิดเผย
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ  อย่างไรกต็าม เน่ืองจากบรษิทัย่อยมกีารเขา้ร่วมทุนโดยมี
สดัสว่นของการร่วมทุนมากกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัร่วมทุน  ดงันัน้ จงึตอ้งรายงาน
รายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลตอบแทนท่ีได้รบั - เงนิปันผลจากบรษิทัร่วมทุน   

   - ค่ารบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน   

   -  ค่าด าเนินการและบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน   

   ทัง้นี้ ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัเป็นไปตามธุรกจิปกตแิละมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป 

แหล่งเงินทุน  เงนิทุนบรษิทัฯ 

 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน ) 

 

นางชุตนินัท ์ กจิส าเรจ็ 

เลขานุการบรษิทั 


