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ที ่CS027/2558 

13 พฤศจกิายน 2558 

 

เรื่อง แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 7/2558 เกี่ยวกบัการลดทุน การเพิม่ทุน การออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัย ์และการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1.  รายงานสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ซึ่ง
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัทีอ่อกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) 

3.  แบบรายงานการเพิม่ทุน (แบบ 53-4)  

ตามที ่บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
7/2558 ขึน้ในวนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัขอแจง้มตทิีส่ าคญัดงันี้ 

1. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา
อนุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิทัลงทุนเพิม่เตมิในธุรกจิพลงังานทางเลอืกโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั (ก) เขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 
(“อรญัเพาเวอร”์) ผูป้ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึง่มกี าลงัการผลติ 4 เมกะวตัต์ 
(MW) โดยมทีี่ตัง้โครงการอยู่ที่ ต าบลวงัลึก อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี และได้เริม่จ าหน่าย

ไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) เมื่อเดอืนมนีาคม 2557 ในราคาเบือ้งต้นประมาณ 228.3 ลา้นบาท จาก
กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั อนึ่ง การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งต้นมี
ผลท าใหอ้รญัเพาเวอรม์สีถานะเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และ (ข) ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
อรญัเพาเวอร์ อกีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 176.7 ลา้นบาท เพื่อใหอ้รญัเพาเวอร์ใชค้นืเงนิกูย้มื 
ซื้อที่ดนิซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุน้อรญัเพาเวอร์ เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย์ และใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้  มูลค่าเงินลงทุนในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มลูค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่เกนิ 405 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ อรญัเพาเวอร์ยงัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอกีหนึ่งฉบบั ซึ่งมขีนาด

พลงังานไฟฟ้าสูงสุด 4 เมกะวตัต์ (MW)  ณ ปัจจุบนัอรญัเพาเวอร์ยงัไม่ได้เริม่ด าเนินการใดๆ โดย

บรษิทัคาดว่าจะด าเนินการในอนาคต ทัง้นี้ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าว มกี าหนดวนัเริม่ขายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชย ์(SCOD) ในวนัที ่30 กนัยายน 2560 
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อนึ่ง เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.1 ขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการ

ไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 
เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ

ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจด

ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 405 ลา้นบาท มี
ขนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าสงูสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนคดิ

เป็นรอ้ยละ 49.66 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั 

1.2 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั (ก) เขา้ซือ้หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอก
รนี เพาเวอร์ จ ากดั (“เศรษฐีสุพรรณ”) ผู้ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี ซึ่งมกี าลงั

การผลติ 2 เมกะวตัต์ (MW) โดยมทีีต่ัง้โครงการอยู่ที ่ต าบลตลิง่ชนั อ าเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดั

สุพรรณบุร ีและได้เริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) เมื่อเดอืนตุลาคม 2558 ในราคาเบื้องต้น
ประมาณ 43.4 ลา้นบาท จากกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิซึง่มไิดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั อน่ึง การเขา้
ท ารายการดังกล่าวข้างต้นมีผลท าให้เศรษฐีสุพรรณมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ (ข) 
ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของเศรษฐสีุพรรณ อกีเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 153.6 ลา้นบาท 
เพื่อใหเ้ศรษฐสีพุรรณใชค้นืเงนิกูย้มื ซือ้ทีด่นิซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าจากกลุ่มผูข้ายหุน้เศรษฐสีุพรรณ 
เพื่อปรบัปรุงสนิทรพัย์ และใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต ทัง้นี้ มูลค่าเงนิลงทุนในขอ้ (ก) 
และ (ข) ขา้งต้นอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้แต่อย่างไรกต็าม มูลค่าเงนิลงทุนรวมทัง้โครงการจะไม่เกนิ 
197 ลา้นบาท 

อนึ่ง เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการสอบ

ทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.2 ขา้งต้นเขา้ข่ายเป็นการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่นีัยส าคญัของบรษิทัตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป  โดยมมีูลค่าเงนิ
ลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 197 ลา้นบาท มขีนาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าสงูสุดเมื่อค านวณ

ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 24.15 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั 

1.3 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทั ไบโอโกกรนี จ ากดั (“ไบโอโกกรีน”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้
ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 99.7 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลดงัต่อไปนี้ 

1.3.1 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก าลังการผลิต  990 กิโลวัตต์ (kW) ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช ซึง่ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
แล้ว (ทัง้นี้ ไบโอโกกรีนอยู่ระหว่างด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
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จงัหวดัตรงัไปยงัจงัหวดันครศรธีรรมราช) โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 120 
ลา้นบาท  

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.3.1 ขา้งต้น
เขา้ข่ายเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มนีัยส าคญัของบรษิัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จ าหน่ายไป โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 120 ลา้นบาท มขีนาดของรายการไดม้าซึง่
สินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 

14.71 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 

1.3.2 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต์ (kW) ในจงัหวดัสุโขทยั ซึง่
ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแลว้ โดยมมีูลค่าเงนิ
ลงทุนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.3.2 ขา้งต้น
เขา้ข่ายเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มนีัยส าคญัของบรษิัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จ าหน่ายไป โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 120 ลา้นบาท มขีนาดของรายการไดม้าซึง่
สินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 

14.71 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  

1.3.3 ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) ในจงัหวดัอุดรธานี ซึง่
ปัจจุบนัไบโอโกกรนีไดร้บัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคแลว้ โดยมมีูลค่าเงนิ
ลงทุนเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 120 ลา้นบาท 

เมื่อพจิารณางบการเงนิรวมของบรษิทังวดสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่ไดร้บัการ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.3.3 ขา้งต้น
เขา้ข่ายเป็นการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มนีัยส าคญัของบรษิัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ

จ าหน่ายไป โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนเป็นจ านวนเงนิ 120 ลา้นบาท มขีนาดของรายการไดม้าซึง่
สินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 

14.71 ของมลูค่าสนิทรพัยข์องบรษิทั  

ทัง้นี้ เมื่อรวมค านวณรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยต์ามขอ้ 1.1, 1.2, 1.3.2, 1.3.3 และ 1.3.4 ในขา้งตน้ จะท าให้
ขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรพัยม์มีูลค่าสูงสุดเมื่อค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึ่งคดิเป็น

ร้อยละ 117.95 ของมูลค่าสนิทรพัย์ของบริษัท และเมื่อรวมค านวณรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่เกิดขึ้นใน
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ระหว่าง 6 เดอืน และ 12 เดอืน ก่อนการเขา้ท าธุรกรรมในครัง้นี้ จะท าใหข้นาดของรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์ี

มลูค่าสงูสดุเมื่อค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 166.55 และ 168.10 ของมลูค่า

สนิทรพัยข์องบรษิทั (ตามล าดบั) เขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่4 ทีม่ขีนาดรายการเท่ากบัหรอืสงูกว่าร้อยละ 

100 หรอืเขา้ข่ายการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยออ้ม อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

การเขา้ท ารายการดงักล่าวและมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวเขา้ขอ้ยกเวน้การยื่นค าขอใหร้บัหลกัทรพัยใ์หม่

โดยนยัของขอ้ 24 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปทุกประการดงันี้  

(ก) ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั 

(ข) บรษิทัไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั 

(ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัทิี่เหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

(ง) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัของบรษิัทและในอ านาจควบคุมบรษิทัหรอืผู้ถอืหุ้นทีม่อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

ด้วยเหตุนี้ บรษิัทจงึมหีน้าที่เพยีงต้องจดัท ารายงานสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งและจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อ

อนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว พรอ้มทัง้จดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้ือหุน้ 
ทัง้นี้ โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการทัง้หมดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  

นอกจากนี้ การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัตามขอ้ 1.1 และ 1.2 ขา้งต้นเขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรอืรบัโอนกจิการ

ของบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทัโดยนยัของมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งจะต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

2. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา

อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจ านวน 432,250 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 225,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 224,567,750 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้

ออกจ าหน่ายรวมจ านวน 4,322,500 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการตาม
แผนการเพิม่ทุนของบรษิทัไดต่้อไป ทัง้นี้ การลดทุนในครัง้นี้เป็นการตดัหุน้สามญัทีอ่อกไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทับางส่วนทีบ่รษิทัไดจ้ดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บรษิทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ในเดอืนธนัวาคม 2557 โดยทีผ่่านมามพีนกังานผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธ ิPSTC-ESOP ลาออก จ านวน 9 คน ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสทิธริวมกนัทัง้สิน้ 4,322,500 หน่วย 
และมหีุน้รองรบัการใชส้ทิธจิ านวน 4,322,500 หุน้ บรษิทัจงึไดย้กเลกิใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวนดงักล่าว และ
เสนอใหล้ดทุนโดยการตดัหุน้จ านวนดงักล่าว รวมทัง้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
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3. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา

อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PSTC-W1”) จ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญั
เพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สทิธิซื้อหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
PSTC-W1 ดังกล่าว เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทัง้นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ขา้งตน้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา

อนุมตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้

พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและจดัสร ร

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 ตามทีจ่ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและด าเนินการต่าง ๆ ซึง่
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ  
PSTC-W1 และหุน้สามญัทีอ่อกเนื่องจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

4. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
224,567,750 บาท (ภายหลงัการลดทุนในวาระที ่2) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 492,597,533.30 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 2,680,297,833 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมานี้ รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

5. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณา

อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 2,680,297,833 หุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน (Right Offering) โดยมีรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

5.1.1 เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.40 
บาท 

5.1.2 ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดย
ที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนจะได้รบัการจดัสรรหุ้นที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธกิ็
ต่อเมื่อมหีุน้สามญัเหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธแิลว้เท่านัน้ 
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โดยบรษิัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่เหลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือหุน้เดมิที่ประสงค์จะซือ้หุน้
เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย (Pro Rata Basis) ในราคา
เดยีวกนักบัหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น และในกรณีที่
หุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืมจี านวนน้อยกว่าจ านวนทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซือ้เกนิสทิธ ิบรษิทั
จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละรายตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแต่ละราย (Pro Rata Basis) โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรร 

5.1.3 ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในครัง้
นี้ บรษิทัจะขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป 

5.1.4 ใหก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-
W1 1 ตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัก าหนดในวนัจนัทรท์ี ่4 มกราคม 2559 (Record Date) และ
ใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ข) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้
ในวนัองัคารที ่5 มกราคม 2559 รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นในวนัที ่25 ถงึ 29 มกราคม 2559 
อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบส าคัญแสดงสิทธิ  PSTC-W1 
ขา้งตน้ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

อนึ่ง ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 2,211,419,375 หุน้ขา้งต้นนัน้ บรษิทั
ไดร้วมค านวณ (ก) จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัในปัจจบุนั และ (ข) จ านวนหุน้

รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP ทีม่กี าหนดการใชส้ทิธใินวนัที ่

15 - 17 ธนัวาคม 2558 บนสมมตฐิานว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายใชส้ทิธเิตม็จ านวน (กล่าวคอื

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร)  

5.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรบัการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทที่จองซื้อและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วน 
(Rights Offering) ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัใินวาระที ่3 

อนึ่ง ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 2,211,419,375 หุน้ขา้งต้นนัน้ บรษิทั
ไดร้วมค านวณ (ก) จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัในปัจจบุนั และ (ข) จ านวนหุน้

รองรบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP ทีม่กี าหนดการใชส้ทิธิในวนัที ่

15 - 17 ธนัวาคม 2558 บนสมมตฐิานว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุกรายใชส้ทิธเิตม็จ านวน (กล่าวคอื

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร) 
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5.3 จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 26,594,583 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนตามขอ้ 5.1 และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 
ตามข้อ 3 ข้างต้น เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP (“ข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ PSTC-ESOP”) ซึ่งก าหนดให้บรษิัทต้องปรบัราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธใิน
กรณีทีก่ าหนดไว ้รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง (ก) เมื่อบรษิทัมกีารขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในราคา
สทุธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหมค่ านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้สามญัของบรษิทั 
และ/หรอื (ข) เมื่อบรษิัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิัทให้แก่ผู้ถือหุน้เดมิ 
โดยทีร่าคาสุทธต่ิอหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบรษิทั  

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP จะมผีลบงัคบัทนัที
ตัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธกิารจองซือ้หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (กล่าวคอื วนัแรกทีต่ลาด

หลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครื่องหมาย XR) อย่างไรกด็ ีการปรบัสทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่ องจาก

ขึน้อยู่กบัการอนุมตัิการเพิม่ทุนจากที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 ในการนี้ บรษิัทจะแจง้
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกครัง้หนึ่ง 

เนื่องจากขอ้ก าหนดสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ก าหนดใหค้ านวณการปรบัสทิธโิดย

อา้งองิกบัราคาตลาดในช่วงก่อนวนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ขึน้เครื่องหมาย XR 

อนึ่ง จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-ESOP 
ดงักล่าวเป็นเพยีงการประมาณการจ านวนหุน้ใหเ้พยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุก

ราย 

นอกจ ากนี้  ที่ ป ร ะ ชุ ม คณะกร รมกา รบ ริษัท มีม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ เ สนอ ต่ อที่ ป ร ะ ชุ ม วิส ามัญผู้ ถื อหุ้ น  

ครัง้ที ่1/2558 เพื่อพจิารณาอนุมตัมิอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการจดัสรร เงื่อนไข และรายละเอยีด

อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน การออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 และการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ตามที่
จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการ

จอง การจดัสรรหุน้ ระยะเวลาจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน เป็นต้น รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ซึง่

รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการน าหุน้สามญัเพิม่ทุน และใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 ขา้งต้นเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตัง้ บริษัทหลกัทรพัย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทาง
การเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่นียัส าคญัในครัง้นี้ 

7. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงชื่อบรษิทัย่อยดงันี้ 
จาก  ชื่อเดมิ ภาษาไทย    : บรษิทั พเีอสท ีเอนเนอรย์ ี5 จ ากดั       

ชื่อเดมิ ภาษาองักฤษ   : PST Energy 5 Company Limited 

เป็น ชื่อใหม ่ภาษาไทย    : บรษิทั พเีอสทซี ีเอนจเินียริง่ จ ากดั 

ชื่อใหม ่ภาษาองักฤษ   : PSTC Engineering Company Limited 

8. ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ในวนัพุธที ่23 ธนัวาคม 
2558 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

ในวนัศุกรท์ี ่27 พฤศจกิายน 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีด
สมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัจนัทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2558 และก าหนดวาระการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2558 ดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัและบรษิทัย่อยลงทุนในธุรกจิพลงังานทางเลอืก ดงันี้ 

2.1 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุน้และลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 

2.2 พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซือ้หุน้และลงทุนเพิม่เตมิในบรษิทั เศรษฐสีพุรรณ ไบโอกรนี 
เพาเวอร ์จ ากดั 

2.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 

2.4 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) ในจงัหวดัสโุขทยั และ 

2.5 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไบโอโกกรีน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าชวีมวลก าลงัการผลติ 990 กโิลวตัต ์(kW) ในจงัหวดัอุดรธานี 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 225,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 224,567,750 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
แล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบรษิัทรวมจ านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 
บาท ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการตามแผนการเพิม่ทุนของบรษิทัไดต่้อไป พรอ้มทัง้การ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

วาระที ่4 พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ก า ร อ อ ก ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ จ ะ ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท 
ครัง้ที่ 1 จ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทที่จองซื้อและได้รบั
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 224,567,750 
บาท (ภายหลงัการลดทุนในวาระที่ 3) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 492,597,533.30 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน
จดทะเบยีน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 2,680,297,833 หุน้ ดงันี้ 

6.1 จ านวนไม่เกิน 2,211,419,375 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่น (Right Offering) 

6.2 จ านวนไม่เกนิ 442,283,875 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-
W1 ทีบ่รษิทัจะออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering)  

6.3 จ านวนไม่เกนิ 26,594,583 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัอตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง
สทิธ ิPSTC-ESOP 

วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 

(ชุตนินัท ์กจิส าเรจ็) 

เลขานุการบรษิทั 

 


