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แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูช ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อ
วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 ระหวา่งเวลา 15.00 น. ถงึ 17.30 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทนุ 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 ให้ลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัจ านวน 432,250 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 225,000,000 บาท เป็นจ านวน 224,567,750 บาท โดย
การตดัหุ้นสามญัที่ไดจ้ดทะเบยีนไว้แล้วแต่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายรวมจ านวน 4,322,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 
บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 268,029,783.30 บาท จากทุนจดทะเบยีน 224,567,750 บาท เป็นจ านวน 
492,597,533.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน  2,680,297,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 
268,029,783.30 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม (บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 2,680,297,833 0.10 268,029,783.30 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป - - - - 

       (General Mandate)     

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ  

จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
หมายเหตุ 

2.1.1 ผูถ้อืหุน้เดมิ ไม่เกนิ 

2,211,419,375 

1:1 0.40 โปรดพจิารณา
หมายเหตุขอ้ 1, 2,  

3, 7 และ 8 

2.1.2 เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
ครัง้ที ่1 (“PSTC-W1”) ทีจ่ดัสรรให้ผู้ถอืหุ้น
เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ 

ไม่เกนิ 

442,283,875 

5:1 0 โปรดพจิารณา
หมายเหตุขอ้ 1, 2, 
3, 4, 5, 7 และ 8  
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จดัสรรให้แก่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
หมายเหตุ 

2.1.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบรษิัท (“PSTC-ESOP”) ทีจ่ดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั  

ไม่เกนิ  

26,594,583 

- - โปรดพจิารณา
หมายเหตุขอ้ 1, 3, 

5, 6, 7 และ 8 

รวม 
ไม่เกนิ  

2,680,297,833 

   

หมายเหตุ: 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 2,211,419,375 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่น (Right Offering) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(ก) เสนอขายในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.40 บาท 

(ข) ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกวา่สทิธขิองตนตามอตัราสว่นทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยทีผู่ถ้ือหุ้นเดมิที่จอง
ซื้อเกนิกวา่สทิธขิองตนจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธิกต็่อเมื่อมหีุ้นสามญัเหลือจากการเสนอขาย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธแิลว้เท่านัน้ โดยบรษิทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวให้กบัผู้
ถือหุ้นเดมิที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกนิสทิธิตามสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นเดมิแต่ละราย (Pro Rata Basis) ใน
ราคาเดยีวกนักบัหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น และในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนสว่นทีเ่หลอืมจี านวนน้อยกวา่จ านวนทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิสทิธ ิบรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือ
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละรายตามสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุ้นดงักล่าวแต่ละราย (Pro Rata Basis) 
โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรร 

อนึ่ง ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 2,211,419,375 หุน้ขา้งตน้นัน้ บรษิทัไดร้วมค านวณ (ก) 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัในปัจจุบนั และ (ข) จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ที่มกี าหนดการใชส้ิทธิในวนัที่ 15 - 17 ธนัวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทุกรายใชส้ทิธิเต็มจ านวน (กล่าวคอืจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ไดร้บัการจดัสรร) 

2. ใหก้ าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้ที่ 1  (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PSTC-W1”) ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนดในวนัจนัทร์ที่ 4 มกราคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) ( “พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์”) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที่ 5 มกราคม 2559 รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาจอง
ซื้อและช าระเงนิคา่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนในวนัที่ 25 ถึง 29 มกราคม 
2559 อย่างไรกด็ ีสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้ที่ 1 ขา้งต้นยงัมคีวามไม่แน่นอน 
เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1จ านวนไมเ่กนิ 442,283,875 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่อง
ซื้อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 
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5 หุน้สามญัเพิม่ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยไมค่ดิมูลคา่และมรีาคาใชส้ทิธซิื้อหุน้ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 
PSTC-W1 ดงักล่าว เท่ากบั 0.50 บาทต่อหุน้ 

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้ที่ 1 
ตามทีจ่ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิคร ัง้ที่ 1 และหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด
หลกัทรพัยฯ์”) 

5. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 442,283,875 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธคิร ัง้ที ่1 ที่บรษิทัจะออกให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทัที่จองซื้อและไดร้บัจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น (Rights Offering) 

อนึ่ง ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 2,211,419,375 หุน้ขา้งตน้นัน้ บรษิทัไดร้วมค านวณ (ก) 
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัในปัจจุบนั และ (ข) จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ที่มกี าหนดการใชส้ิทธิในวนัที่ 15 - 17 ธนัวาคม 2558 บนสมมติฐานว่าผูถ้ือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทุกรายใชส้ทิธิเต็มจ านวน (กล่าวคอืจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ไดร้บัการจดัสรร) 

6. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไมเ่กนิ 26,594,583 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการปรบั
สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วน
ตามขอ้ 1 และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 ตามขอ้ 3 และ 5 ขา้งต้น เขา้เงื่อนไขของการปรบัสทิธิตาม
ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP (“ขอ้ก าหนด
สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP”) ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิในกรณี
ทีก่ าหนดไว ้รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง (ก) เมื่อบรษิทัมกีารขายหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามญัทีอ่อกใหมค่ านวณไดต้ ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามญัของบรษิทั และ/หรอื (ข) เมื่อบรษิทัเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัสทิธดิงักล่าวต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ PSTC-ESOP จะมผีลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อ
หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่(กล่าวคอื วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR) 
อย่างไรกด็ ีการปรบัสทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไมแ่น่นอน เนื่องจากขึน้อยู่กบัการอนุมตักิารเพิ่มทุนจากที่ประชุมวสิามญัผู้
ถอืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558 ในการนี้ บรษิทัจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปรบัสทิธติ่อผูถ้อืหุน้ และผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักล่าวอกีคร ัง้หนึ่ง เนื่องจากขอ้ก าหนดสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ก าหนดให้ค านวณการปรบัสทิธิ
โดยอา้งองิกบัราคาตลาดในชว่งกอ่นวนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้เครือ่งหมาย XR 

อนึ่ง จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP ดงักล่าวเป็นเพียงการ
ประมาณการจ านวนหุน้ใหเ้พยีงพอต่อการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิุกราย 

7. มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
หรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดการจดัสรร เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุน การออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 และการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-ESOP ตามทีจ่ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การก าหนดและแกไ้ข
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เปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการจอง การจดัสรรหุ้น ระยะเวลาจองซื้อและช าระเงนิค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน เป็นต้น 
รวมถงึการด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-W1 
ขา้งตน้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

8. ในการจดัสรรหุน้ทีอ่อกใหม่ใดๆ บรษิทัขอสงวนสทิธิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นใดให้ผูจ้องซื้อรายใด หากการจดัสรร
ดงักล่าวท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมาย หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรอืจะเป็น
ผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย์ภายใตก้ฎหมายไทย 

 

3. ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

 บรษิทัก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร ัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 23 ธนัวาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชมุ ภตัตาคารจติรโภชนา  เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม กรงุเทพมหานคร โดยให้
ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มสีทิธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นคร ัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

 บรษิทัจะด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรยีกช าระแล้วกบั
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ต่อไป 

 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 

5.1 เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลจ านวน 5 แห่ง  

5.2 เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในการซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรนี เพาเวอร์ จ ากดั และ 
บรษิทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีภาพจากน ้าเสยี 

5.3 เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบสาคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัคร ัง้ที่ 1 (PSTC-W1) ที่
จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่เสนอขายแก่กรรมการ
และพนกังาน (PSTC-ESOP) 

5.4 เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

6.1  บริษัทประสบความส าเร็จในการขยายการลงทุนไปในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก ซึ่งจะ
สง่เสรมิใหบ้รษิทัมธีุรกจิทีห่ลากหลาย ท าให้บรษิทัสามารถกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิมาก
ขึน้  
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6.2  เป็นการขยายฐานทุนของบรษิทัเพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคต 

6.3 บรษิทัมเีงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อใชด้ าเนินกจิการในอนาคต  

 

7. ประโยชน์ท่ีผูถ้ือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

7.1 บรษิทัมีนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถ้าม)ี อย่างไร
กต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุนและการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกบัการ
ด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิทั โดยอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ บรษิทัจะตอ้งมเีงนิสดเพียงพอส าหรบั
การด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร 

7.2 ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธิรบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่ผูจ้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

7.3 อื่น ๆ 

  -ไมม่-ี 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทนุ 

ค านวณผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้โดยรวมทุนจดทะเบยีนทีย่งัไมช่ าระ (Fully dilution effect) 

1  ดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ (Control Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ 

=  (Qxesop+Qroesop+Qesop+Qw1+Qesopa)/(Qo+Qro+Qxesop+Qroesop+Qesop+Qw1+Qesopa) 

 โดยที ่

Qo  =  จ านวนหุน้ช าระแลว้ทีม่อียู่เดมิ เท่ากบั 2,200,000,000 หุน้ 

Qro = จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ จ านวน 2,200,000,000 หุน้ 

Qxesop = จ านวนหุ้นที่กรรมการและพนักงานใชส้ทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP เป็นหุ้น
สามญั คร ัง้ที่ 1 ในวนัที่ 15-17 ธนัวาคม 2558 (ก่อนวนัขึ้นเครื่องหมาย XR) จ านวนไม่เกนิ
รอ้ยละ 25 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP ทัง้หมด จ านวน 11,419,375 หุน้ 

Qroesop = จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้กก่รรมการและพนักงานที่ใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั คร ัง้ที ่
1 ตามสดัสว่นการถอืหุน้ จ านวน 11,419,375, หุน้ 

Qesop = จ านวนหุ้นที่รองร ับการใช้สิทธิข์องผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) ที่คงเหลือจ านวน 
34,258,125 หุน้ 
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Qw1 = จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 จ านวน 442,283,875 หุน้ 

Qesopa = จ านวนหุ้นที่รองรบัการปรบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้กรรมการและพนักงาน 
จ านวน 26,594,583 หุน้ 

 ดงันัน้  

การลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้  

 =  รอ้ยละ 10.68 

 

2  ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา  =  (Po-Pn)/Po 

 โดยที ่

Po = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนัก 15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่  13 
พฤศจกิายน 2558 คอื ตัง้แต่วนัที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเท่ากบัหุ้น
ละ 1.07 บาท 

Pro = ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ละ 0.40 บาท 

Pw1 = ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1ซึง่จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือ
หุน้ เท่ากบัหุน้ละ 0.50 บาท 

Pesopa = ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธิ PSTC-ESOP หลงัการปรบัสทิธิที่ออกและจดัสรรให้แก่
ผูบ้รหิารและพนกังาน เท่ากบัหุน้ละ 0.10 บาท 

 โดยที ่

Pn  = (PoQo+ProQro+Pw1Qw1+PesopaQesopa) / (Qo+Qro+Qw1+Qesopa) 

 = 0.70 บาทต่อหุน้ 

การลดลงของราคา  = (Po-Pn)/Po 

 = รอ้ยละ 34.22 

 

3  ดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร = (EPSo–EPSn)/EPSo 

 โดยที ่ 

EPS  =  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ้นหลงั 12 เดอืน (วนัที่ 1 ตุลาคม 
2557 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2558 ซึง่เท่ากบั 21,442,000 บาท 

EPSo  = EPS/Qo 

 = 0.0097 
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EPSn  =  EPS/(Qo+Qro+Qxesop+Qw1+Qesopa) 

 = 0.0043 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร  = (EPSo – EPSn)/EPSo 

 = รอ้ยละ 55.34 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่7/2558 13 พฤศจกิายน 2558 

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธกิารเขา้รว่มประชมุวสิามญัผู้
ถอืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558   

27 พฤศจกิายน 2558 

วนัรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ส าหรบัการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558   

30 พฤศจกิายน 2558 

วนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2558   23 ธนัวาคม 2558 

จดทะเบยีนลดทุนและเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มี

มต ิ

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) เพื่อสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุน
และสทิธิใ์นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ PSTC-W1 

4 มกราคม 2559 

วนัรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เพื่อสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนและสทิธใินการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ PSTC-W1 

5 มกราคม 2559 

วนัจองซื้อและวนัช าระเงนิคา่ซื้อหุน้เพิม่ทุน 25-29 มกราคม 2559 

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิPSTC-W1 29 มกราคม 2559 

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมอืชือ่.................................. กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั 

(นายภาณุ ศตีสิาร) 

 

ลายมอืชือ่.................................. กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั 

(นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 




