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ท่ี CS.002/2562 
         วนัท่ี 10 มกราคม 2562 
 
เร่ือง การจดัตัง้บริษัทย่อย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบวา่ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ได้อนุมตัิการจดัตัง้บริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท  บดันี ้บริษัทย่อยดงักลา่ว
ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

2. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
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3. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

4. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

5. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
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6. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จ ำกัด 

วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ 10 มกราคม 2562 

อตัราการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 100 

ลกัษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลงังานทดแทน และรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 100,000 บาท (ทนุช าระแล้ว 25,000 บาท) 

รายละเอียดหุ้น หุ้ นสามัญ จ านวน 4,900 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 10 บาท และ หุ้ นบุริมสิทธ์ิ จ านวน 
5,100 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

  

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
         
                              

 ( นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน )                      
          ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 


