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รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร ัง้ท่ี 1  
ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั 

ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั  เพาเวอร์ โซลูช ัน่ เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 (“PSTC-W1”) 

ชนิด : ใบส าคญัแสดงสทิธชินิดระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

จาํนวน : ไมเ่กนิ 442,283,875 หน่วย 

จาํนวนหุ้นรองรบัการใช้สิทธิ : ไมเ่กนิ 442,283,875 หุ้น (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 8.98 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบริษทัภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ รวมถึงภายหลงั
การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้และภายหลงัการใชส้ทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธทิีใ่หแ้กก่รรมการและพนกังาน 

ลกัษณะการจดัสรร : เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและไดร้บัจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบรษิทัในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสทิธิ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนพรอ้ม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที่ 4 มกราคม 2559 และให้รวบรวม
รายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551)โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 5 
มกราคม 2559 

ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

: 0 บาทต่อหน่วย 

อตัราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธิตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนด) 

ราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั : 0.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมกีารปรบัราคาใชส้ทิธิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนด) 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 29 มกราคม 2559 

วนัท่ีหมดอายุใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

: 28 มกราคม 2562  

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

วนักาํหนดการใช้สิทธิและ : ก าหนดใหใ้ชส้ทิธิไดทุ้กวนัท าการสุดท้ายของเดอืนมกราคมและเดอืนกรกฎาคม 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยครัง้สุดท้ายจะสามารถใช้สทิธิไดใ้นวนัที่
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 มอีายุครบ 3 ปี หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท า
การของบริษัท ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าว ัน
ก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว ทัง้นี้วนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกจะตรงกบัวนัที่ 29 กรกฎาคม 
2559 

ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน
การใช้สิทธิ 

: ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จะต้อง
แจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั ภายในระยะเวลา 5 วนัท า
การ ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร ัง้ ยกเว้นการใช้สิทธิคร ัง้สุดท้าย
ก าหนดใหม้รีะยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิคร ัง้สุดท้ายเป็นระยะเวลา 
15 วนั กอ่นวนัก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สดุทา้ย โดยใหร้ะหวา่งระยะเวลาดงักล่าว ผู้
ถอืใบส าคญัแสดงสทิธสิามารถแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธไิดใ้นวนัท าการใดๆ  

เงื่อนไขการปรบัสิทธิ : บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ เมื่อเกดิเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี้  เพื่อรกัษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญั
แสดงสทิธไิมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 

(1)   เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นของบรษิทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(2)   เมื่อบรษิทัเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 

(3)   เมื่อบรษิทัเสนอขายหลักทรพัย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ใด ๆ โดยก าหนดราคาหรอืค านวณราคาของ
หุน้ทีอ่อกใหมเ่พื่อรองรบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อ
หุน้นัน้ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั 

(4)   เมือ่บรษิทัจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือ
หุน้ 

(5)   เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบุไวใ้นข้อก าหนด
สทิธ ิ

(6)   เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบั (1) - (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นจะไดร้บัเมื่อมกีารใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปกวา่เดมิ 

ทัง้นี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น  ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการปรบัหรอืการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธแิละราคาใชส้ทิธิ 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
เป็นผูพ้จิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญั
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แสดงสทิธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเนื่องกบัการ
ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ
และหุน้สามญัทีอ่อกเนื่องจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีน
เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์  เอ็ม เอ ไอ (MAI) (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถ้ือหุ้น  1.   หุน้สามญัทีอ่อกตามการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ จะมสีทิธิ
และสภาพเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกไปกอ่นหน้านี้ทุกประการ 

2.   นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 442,283,875 หุ้น (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.1 
บาท) ที่ไดจ้ดัสรรไวเ้พื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้ที่ 1 บรษิทัอาจจะ
ต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองร ับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

3.   ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดงันี้ 

กรณีที ่1 ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัทัง้จ านวน 

กรณีที ่2 บุคคลอื่นที่มใิช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบรษิทัทัง้จ านวน (ผูถ้ือหุ้นเดมิขายใบส าคญัสทิธิในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ทัง้จ านวน) 

3.1 การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

กรณีที ่1  : Control Dilution เท่ากบัศนูย์ 

กรณีที ่2 : จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี้  

สตูรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Q0+Qro+Qw+Qesop+Qesopa) 

Q0 = จ านวนหุน้สามญัทีม่อียู่เดมิเท่ากบั 2,211,419,375 หุน้ 
(โดยรวมจ านวนหุน้จากการใชส้ทิธขิอง PSTC-ESOP ในครัง้
ที ่1 จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 25) 

Qro = จ านวนหุน้สามญัใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนเท่ากบั 2,211,419,375 หุน้ 

Qw = จ านวนหุน้สามญัใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวนซึง่เท่ากบั 442,283,875 หุน้ 

Qesop = จ านวนหุน้สามญัใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองกรรมการและพนกังานซึง่เท่ากบั 
34,258,125 หุน้ 
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Qesopa = จ านวนหุน้สามญัใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัสทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธขิองกรรมการและพนกังาน เท่ากบั 
26,594,583 หุน้ 

ดงันัน้ (ตวัเลขทีใ่ชใ้นการค านวณดา้นล่างมหีน่วย : ลา้นหุน้) 

Control Dilution = 442.28 / (2,211.41 + 2,211.41 + 442.28 
+34.25+26.59 ) 

= ไมเ่กนิรอ้ยละ 8.98 

 

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณ : 

Price Dilution = (ราคากอ่นการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงั
การเสนอขาย) / ราคาตลาดกอ่นการเสนอขาย 

สตูรการค านวณ 

Price Dilution = (PoQo+PwQw)/(Qo+Qw) 

กรณีที ่1  : Price Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 8.92 

กรณีที ่2 : Price Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 8.92 

 

3.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

สตูรการค านวณ 

EPSo  =  EPS/Qo 

EPSn  =  EPS/(Qo+Qw1) 

กรณีที ่1  : EPS Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 16.74 

กรณีที ่2 : EPS Dilution เท่ากบั รอ้ยละ 16.74 

 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีเสนอขาย 

: บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี้ไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สิทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิทัจะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธใินครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลักทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 




