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ที  CS039/2560 

 

4 ตลุาคม 2560 

 

เรื อง แจ้งมติที ประชมุคณะกรรมการเรื อง การแก้ไขระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุ (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ งที สง่มาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ มทนุ (F53-4) 

2. สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เรื อง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุที 
ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

เพื อให้การจดัหาเงินในการเข้าลงทนุในบริษัท บิ"กแก๊ส เทคโนโลยี จํากดั เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที กําหนด คณะกรรมการ
บริษัทจึงกําหนดกรอบระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสาํหรับนกัลงทนุในวงจํากดักลุม่ที ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้แล้วให้ชดัเจน โดย บริษัท 
เพาเวอร์ โซลชูั น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั #งที  6/2560 ขึ #นเมื อวนัที  4 
ตลุาคม 2560 เวลา 13.30 น. และได้มีมติเพิ มเติมจากที ได้รับการอนมุติัจากที ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั #งที  5/2560 ซึ งได้จดัขึ #น
เมื อวนัที  22 กนัยายน 2560 โดยอนมุติัให้เสนอให้ที ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั #งที  1/2560 พิจารณากําหนดให้ดําเนินการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ มทุนจํานวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัที ที 
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย ซึ งเป็นระยะเวลาที อยูภ่ายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที เกี ยวข้องและนา่จะเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 
โดยในกรณีที มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายและกําหนดราคาเสนอขาย
หุ้ นส่วนที เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ งไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาที 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าน่าจะดีที สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึ งต้องเป็นราคาที ไม่ตํ ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาถวัเฉลี ยถ่วงนํ #าหนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที มีการซื #อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 

วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ทั #งนี # ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที เหลอืดงักลา่วจะไมตํ่ ากวา่ 0.72 บาท 

พร้อมนี # บริษัทฯ ขอนําส่งแบบรายงานการเพิ มทุน (F53-4) และสารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั น เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) เรื อง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ฉบบัแก้ไขตามสิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  1 และ 
2 เพื อพิจารณาและเผยแพร่ตอ่ไป 

 

จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

                       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการเงิน 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ มทุน 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
วันที  22 กนัยายน พ.ศ. 2560  

 

ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลชูั!น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) สาํนกังานใหญ่ตั "งอยูที่! อาคารพีเอสที เลขที! 325/1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ขอรายงานมติที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั "งที! 5/2560 
เมื!อวนัที! 22 กันยายน 2560 และรายงานมติที!ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั "งที! 6/2560 เมื!อวนัที! 4 ตุลาคม 2560 ซึ!ง
เกี!ยวข้องกบัการเพิ!มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุ ดงัตอ่ไปนี " 
 

1. การเพิ มทุน 

ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัให้เสนอต่อที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั "งที! 1/2560 (“ที ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น”) ให้พิจารณาอนุมติัการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน  491,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ!ม
ทนุจํานวน #,650,000,000 หุ้น ซึ!งมีมลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ!มทนุในลกัษณะดงันี " 
การเพิ มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าที ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

(บาท) 

þ  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 2,650,000,000 0.10 265,000,000 

          การใช้เงินทนุ     

£  แบบมอบอํานาจทั!วไป - - - - 

         (General Mandate)     

2. การจัดสรรหุ้นเพิ มทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

(ไม่เกิน) 
ราคาขาย 

(บาท/หุ้น) 
วัน เวลา จองซื "อ และ
ชาํระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจํากดั 2,000,000,000 0.72 ภ า ย ห ลั ง จ า ก ได้ รั บ
อนุญาตจากสํานักงาน
คณ ะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(หมายเหตุท้าย
ต า ร า ง ข้ อ  "  
และข้อ #) 

บคุคลในวงจํากดั 650,000,000  (หมายเหตุท้ายตาราง

ข้อ $) 

- (หมายเหตุท้าย

ตารางข้อ $) 
หมายเหตุ:-  

ตามที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั "งที! 5/2560 เมื!อวนัที! 22 กนัยายน 2560 และที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั "ง

ที! 6/2560 เมื!อวนัที! 4 ตุลาคม 2560  ได้มีมติอนุมติัให้เสนอที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุจํานวนไมเ่กิน 2,650,000,000 หุ้น มลูคา่ที!ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี "  



สิ งที ส่งมาดว้ย 1 

1. เสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทุนจํานวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้ น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement : 
PP) โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุหุ้นละ 0.72 บาท ทั "งนี " ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุที ออก
และเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากัดในครั "งนี "เป็นราคาที ไม่ตํ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด
ดงักลา่วคํานวณจากราคาถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัทที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัตั "งแต่วนัที  1 ถึง 21 กนัยายน 2560  คิดเป็น 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อน
วนัที คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนดังกล่าว ซึ งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที 
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที  ทจ. 72/2558 เรื อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดั ลงวนัที  28 ตลุาคม 2558 (และที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) (“ประกาศ PP”)
ทั "งนี " กําหนดให้ดําเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบั
แต่วนัที ที ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการ
บริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายและกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสว่นที เหลอืดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจํากดั ใน
ราคาที ดีที สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ซึ งต้องเป็นราคาที ไมตํ่ ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัท ที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการแต่
ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ทั "งนี " ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที เหลือดงักลา่วจะไม่
ตํ ากวา่ 0.72 บาท   
 

2. เสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุจํานวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement : PP) 
โดยกําหนดราคาเสนอขายในราคาที ดีที สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ กลา่วคือเป็นราคา
ที ไม่ตํ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี ยถ่วงนํ "าหนักของหุ้นของบริษัทที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงัไมน้่อยกว่า 7 วนัทําการแตไ่ม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ซึ งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที กําหนดในประกาศ PP 
 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตา่ง ๆ ที เกี ยวข้องอนัจําเป็นและสมควรเกี ยวกบัการเพิ มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุของ
บริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เงื อนไข และรายละเอียดอื น ๆ ที จําเป็นและ
เกี ยวเนื องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุตามที จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที เกี ยวข้อง  
 

4. โปรดพิจารณารายชื อและข้อมลูเกี ยวกบักบับคุคลในวงจํากดัดงักลา่วในสารสนเทศเกี ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ มทนุที ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) (สิ งที สง่มาด้วยลาํดบัที  3) 
 

ทั "งนี " การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัข้างต้นจะไม่เป็นการจดัสรรให้แก่บุคคลที เกี ยวข้องกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที  ทจ. 21/2551 เรื องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที เกี ยวโยงกัน (และที ได้มี
การแก้ไขเพิ มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื อขออนุมัติการเพิ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ มทุน 

 กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั  งที! 1/2560 ในวันที! 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม
ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที! 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย 
กําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื!อสิทธิเข้าร่วมประชมุวนัที! 6 ตลุาคม 2560 

 

4. การขออนุญาตเพิ มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ มทุน ต่อหน่วยงานราชการที เกี ยวข้อง และเงื อนไขการขอ
อนุญาต 

 

4.1) บริษัทจะดําเนินการขออนุมติัจากที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในเรื!องการเพิ!มทนุ การแก้ไขเพิ!มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

4.2) บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุที!ออกใหมข่องบริษัทให้แก่บคุคลในวงจํากดัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.3) บริษัทจะยื!นคําขอจดทะเบียนการเพิ!มทุนจดทะเบียนและเปลี!ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.4) บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื!อรับหุ้นสามญัเพิ!มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
และเข้าทําการซื  อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที เพิ ม 
 

5.1)  เพื!อใช้ในการดําเนินการที!เกี!ยวเนื!องกบัการลงทุนซื  อหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัท บิ#กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด 
(“BIGGAS”) เพื!อให้การเข้าลงทนุดงักล่าวเป็นผลสําเร็จและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื  อหุ้นเพิ!มทนุของ BIGGAS จํานวน 41,632,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
51 ของหุ้นทั  งหมดของ BIGGAS โดยมีมลูคา่เงินลงทนุเทา่กบั 1,350 ล้านบาท โดยคาดวา่จะดาํเนินการเสร็จ
สิ  นภายในปี 2560 (รายละเอียดปรากฏใน สารสนเทศของบริษัท เรื อง การไดม้าซึ งสินทรพัย์) 

5.2) เพื!อนํามาใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสั  นกบัสถาบนัการเงินจํานวนทั  งสิ  นไมเ่กิน 350 ล้านบาท โดยคาดวา่จะชําระคืนได้
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 

5.3) เงินสว่นที!เหลอืทั  งหมดจะนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท 

 

6. ประโยชน์ที บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน 
 

 เงินที!ได้จากการเพิ!มทนุในครั  งนี  จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในหลายด้าน โดยเงินสว่นหนึ!งจากการเพิ!มทนุจะนํามา
ลงทนุใน BIGGAS ซึ!งถือเป็นการเพิ!มโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ยอดไปยงัธุรกิจที!เกี!ยวเนื!องกบัพลงังานเชื  อเพลงิ เพื!อเป็น
การขยายการลงทุนในกิจการที!มีศกัยภาพในอนาคตได้ นอกจากนี  การเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ ดงักล่าวจะเป็นการเพิ!ม
โอกาสให้รายได้และผลกําไรของบริษัทเติบโตต่อไปในอนาคต อีกทั  งการเพิ!มทุนในครั  งนี  เป็นการเสริมสร้างโครงสร้าง
เงินทนุของบริษัทให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนี  สนิระยะสั  น รวมถึงลดภาระดอกเบี  ยจ่าย อีกทั  งเป็นการช่วยเพิ!มสภาพคลอ่งทาง
การเงินของบริษัท ทําให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ติดขดั และไม่เสียโอกาสที!ดีในการขยายธุรกิจและการ
ลงทนุที!มีศกัยภาพในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน 
 

 7.1)  นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะของกิจการภายหลงัหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรองอื!น (ถ้ามี) 

 7.2) ผู้จองซื "อหุ้นเพิ!มทนุครั "งนี "จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เริ!มตั "งแต่เมื!อผู้จองซื "อหุ้นเพิ!มทนุได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้วกบัหนว่ยงานที!เกี!ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

 

8. รายละเอียดอื นใดที จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ มทุน 

-ไมมี่- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน 

 

ลาํดับ ขั !นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั "งที! 5/2560 22 กนัยายน 2560 

2 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั "งที! 6/2560 4 ตลุาคม 2560 

3 วนักําหนดรายชื!อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื!อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที! 1/2560  

6 ตลุาคม 2560 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที! 1/2560  14 พฤศจิกายน 2560 

5 ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิ!มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที!ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติั 

6 วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ห ลังจ า ก ได้ รับ อ นุ ญ า ต จ า ก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี "ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

                     (  ภาณ ุศีติสาร) 

 

 

                       (อนงค์ พานิชเจริญนาน) 
                         กรรมการ                                   กรรมการ 
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สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั!น เทคโนโลย ีจาํกัด (มหาชน) 

เรื!อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)  

 ตามมติที ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครั "งที  
5/2560 ซึ งประชุมเมื อวนัที  22 กันยายน 2560 และครั "งที  6/2560 ซึ งประชุมเมื อวนัที  4 ตุลาคม 2560  (“ที ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท”) ได้มีมติเพิ มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ มทนุ 
จํานวน 2,650,000,000 หุ้น มลูค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private 

Placement) โดยจะมีการนําเสนอตอ่ที ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที  1/2560 ในวนัที  14 พฤศจิกายน 2560 เพื อพิจารณาตอ่ไปนั "น  

 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ งเป็นนกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื องที มีนัยสําคัญ ดังนั "น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที เป็นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้ ถื อหุ้ นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที  ทจ. 73/2558 เรื อง รายการในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื อขออนมุติัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี " 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ!มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 ที ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุจํานวนให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 
จํานวนไมเ่กิน 2,650,000,000 หุ้น มลูคา่ที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี " 

1.1 จดัสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดัซึ งไม่เป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที  ทจ. 21/2551 เรื อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที เกี ยวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์รายการที 
เกี ยวโยงกนั”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ซึ งเป็นราคาที ไมตํ่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดดงักลา่วคํานวณ
จากราคาถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัทที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงั
ตั "งแต่วันที  1 กันยายน 2560 ถึง 21 กันยายน 2560 คิดเป็น 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที คณะกรรมการบริษัทเมื อวันที  22 
กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ มทุนดังกล่าว  โดยคํานวณได้เท่ากับ 0.78 บาทต่อหุ้ น ซึ งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที  ทจ. 72/2558 เรื อง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที 
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากดั ลงวนัที  28 ตลุาคม 2558 (และที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม)  (“ประกาศ PP”) ทั "งนี " กําหนดให้ดําเนินการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทนุในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนันบัแต่วนัที ที ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยใน
กรณีที มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายและกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสว่ นที 
เหลอืดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจํากดั ซึ งไมเ่ป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัท ในราคาที ดีที สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที เสนอขายหุ้ น
ตอ่ผู้ลงทนุ ซึ งต้องเป็นราคาที ไม่ตํ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัท ที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



          

      สิ!งที!ส่งมาดว้ย 2 

 

 

 

ทะเบียนเลขที   0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 

สํานกังานใหญ่ อาคารพีเอสที เลขที  325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983 

Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

หน้า 2 / 15 

ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ทั !งนี ! ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที"เหลือ
ดงักลา่วจะไมตํ่"ากวา่ 0.72 บาท 

ตารางแสดงราคาถวัเฉลี"ยถว่งนํ !าหนกัของหุ้นของบริษัทที"มีการซื !อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 วันที  
ราคาเฉลี ยของหุ้นของบริษัทที มีการซื !อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ 

1 21/9/2560 0.81  

2 20/9/2560 0.76  

3 19/9/2560 0.77  

4 18/9/2560 0.79  

5 15/9/2560 0.78  

6 14/9/2560 0.78  

7 13/9/2560 0.78  

8 12/9/2560 0.78  

9 11/9/2560 0.78  

10 8/9/2560 0.77  

11 7/9/2560 0.76  

12 6/9/2560 0.74  

13 5/9/2560 0.75  

14 4/9/2560 0.75  

15 1/9/2560 0.73  

แหลง่ข้อมลู : SETSMART ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 1.2 จัดสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจํากัดซึ"งไม่เป็นบุคคลที"
เกี"ยวโยงกนัของบริษัท โดยกําหนดราคาเสนอขายในราคาที"ดีที"สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที"เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ซึ"งต้องเป็นราคาที"
ไมตํ่"ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี"ยถ่วงนํ !าหนกัของหุ้นของบริษัทที"มีการซื !อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัทํา
การแตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย ซึ"งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที"กําหนดในประกาศ PP 

ทั !งนี ! การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัตามข้อ 1.1 ในครั !งนี ! เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นที"ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดในกรณีที"ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ PP เมื"อบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ"มทนุ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นที"ได้รับอนญุาตให้เสนอขายให้แล้วเสร็จตามเงื"อนไขดงันี ! 
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1. สาํหรับการจดัสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ซึ!งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที!ผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอ
ขายชดัเจน บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัที!ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอ
ขาย โดยในกรณีที!มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอขายและกําหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที!เหลอืดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจํากดั ในราคาที!ดีที!สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที!เสนอขายหุ้น
ต่อผู้ลงทุน ซึ!งต้องเป็นราคาที!ไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี!ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัท ที!มีการซื "อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกันก่อนวนักําหนดราคาเสนอขาย 
ทั "งนี " ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที!เหลอืดงักลา่วจะไมตํ่!ากวา่ 0.72 บาทโดยจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนบั
แตว่นัที!ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที!ออกใหม่ 

 

2. สําหรับการจัดสรรหุ้ นไม่เกิน 650,000,000 หุ้ น ซึ!งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้ นที!ผู้ ถือหุ้ นมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทกําหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที!
ได้รับอนุมติัจากที!ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที!ที!ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที!
ออกใหม ่
 

นอกจากนี " ให้เสนอต่อที!ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั "งที! 1 ในวนัที! 14 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ บคุคลที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอํานาจพิจารณาดําเนินการตา่ง ๆ ที!เกี!ยวข้องอนัจําเป็นและสมควร
เกี!ยวกับการเพิ!มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ!มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้ มีอํานาจพิ จารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เงื!อนไข และ
รายละเอียดอื!น ๆ ที!จําเป็นและเกี!ยวเนื!องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุตามที!จําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที!เกี!ยวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัดและรายชื อบุคคลในวงจาํกดั 

2.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวนไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น 

 บคุคลที!จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ!มทนุของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดงันี " 

2.1 ชื!อ-นามสกลุ : นาย เฉลิมชยั มหากิจศิริ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

กรรมการของ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ "งส์ 

กรรมการของ บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 

กรรมการของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดสัตรี! 
กรรมการของ บมจ. ยนิูค ไมนิ!ง เซอร์วิสเซส 

กรรมการ บจ.ควอลตีิ " คอฟฟี!  โปรดกัท์ส                                      
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ 
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 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 600,000,000 หุ้น 

2.2 ชื อ-นามสกลุ : นาย จกัรกฤช จารุจินดา 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการผู้จดัการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลกี  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-

โมบาย 

ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimediaของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชั น 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 250,000,000 หุ้น 

2.3 ชื อ-นามสกลุ : นาง สกุญัญา วนิชจกัร์วงศ์ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชั น 

กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

กรรมการของ บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน 
ทั "งนี " ณ วนัที  8 สงิหาคม 2560 ซึ งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 35,900,000 
หุ้น (ร้อยละ 0.8099) 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 230,000,000 หุ้น 

2.4 ชื อ-นามสกลุ : นาย พรศกัดิ# หิรัญชพูงศ์ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการบริหารของ บจ. แฟมมิลี  อะมิวส์เม้นท์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน 
ทั "งนี " ณ วนัที  8 สงิหาคม 2560 ซึ งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
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หุ้ นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้ นเท่ากับ 1,000 หุ้ น 
(ร้อยละ 0.00) 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 120,000,000 หุ้น 

2.5 ชื!อ-นามสกลุ : นาย อภิรัตน์ สิโรดม 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารอาคารและงานกลางของ บมจ. 
ธนาคารกสกิรไทย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน 
ทั "งนี " ณ วนัที! 8 สงิหาคม 2560  ซึ!งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 43,300,000  
หุ้น (ร้อยละ 0.9768) 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 110,000,000 หุ้น 

2.6 ชื!อ-นามสกลุ : นาย มาดี สธุมัมะ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการของ บจ. ไพร์ม โซลชูั!น แอนด์ เซอร์วิส 

กรรมการของ บจ. เมโทร ไลฟ์ (ประเทศไทย) 
กรรมการของ บจ. รีโนวา่ อินเตอร์เนชั!นแนล  

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน 
ทั "งนี " ณ วนัที! 8 สงิหาคม 2560  ซึ!งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 8,400,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.1895) 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 100,000,000 หุ้น 

2.7 ชื!อ-นามสกลุ : นาย พรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการผู้จดัการ บจ. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน 
ทั "งนี " ณ วนัที! 8 สงิหาคม 2560 ซึ!งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสดุของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 130,380,000 
หุ้น (ร้อยละ 2.9414) 
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 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 100,000,000 หุ้น 

2.8 ชื อ-นามสกลุ : นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการของ บจ. บิ"กแก๊ส เทคโนโลยี 

กรรมการของ บจ. เออีซี อินโนเวชั น คอส  
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน 

ทั #งนี # ณ วนัที  8 สงิหาคม 2560  ซึ งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 2,600,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0587) 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 70,000,000 หุ้น 

2.9 ชื อ-นามสกลุ : นางนชุนารถ รัตนสวุรรณชาติ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. บางกอก เดค-คอน 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 55,000,000 หุ้น 

2.10 ชื อ-นามสกลุ : นายเกียรติศกัดิ$ ไตรตรึงษ์ทศันา 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัลงทนุ  
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน 

ทั #งนี # ณ วนัที  8 สงิหาคม 2560 ซึ งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้ นล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้ นเท่ากับ  6,100 หุ้ น 
(ร้อยละ 0.0001) 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 50,000,000 หุ้น 

2.11 ชื อ-นามสกลุ : นายอรรณพ ลิ #มประเสริฐ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัลงทนุ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน 
ทั #งนี # ณ วนัที  8 สงิหาคม 2560 ซึ งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 3,000,000 หุ้น 
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(ร้อยละ 0.0677) 
 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 50,000,000 หุ้น 

2.12 ชื!อ-นามสกลุ : นายบญุเกียรติ เอื "อสดุกิจ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัลงทนุ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 45,000,000 หุ้น 

2.13 ชื!อ-นามสกลุ : นางศลษิา พิบลูย์สวสัดิ# 
 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ทํางาน : ประธานเจ้าหน้าที!บริหารของ   บจ. คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด 

กรรมการ บจ. จนัทร์ธารา เรสสิเด้นท์ 

กรรมการ บจ. บ้านแสงจนัทร์ฉาย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 40,000,000 หุ้น 

2.14 ชื!อ-นามสกลุ : นาย ณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี  
กรรมการและผู้บริหารของ บจ. เอส ซี กรุ๊ป 

กรรมการผู้จดัการของ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 30,000,000 หุ้น 

2.15 ชื!อ-นามสกลุ : นายปฐม สมิุตรัชตานนท์ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ทํางาน : รองกรรมการผู้จดัการของ บจ. เจ.เอส.อตุสาหกรรม พลาสติก  

กรรมการของ บจ. เจ.เอส. โพรเกรสชั!น 

กรรมการของ บจ. ปฐมพรอินดสัทรี 
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 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 30,000,000 หุ้น 

2.16 ชื อ-นามสกลุ : นายชชัชยั จารุเสถียร 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : รองประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศ

ไทย) 

กรรมการของ บจ. ดํารงรักษ์ คอมเมิร์ส 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : "#,###,### หุ้น 

2.17 ชื อ-นามสกลุ : นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ  

 ประสบการณ์ทํางาน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการของ บมจ. เอ.

เจ.พลาสท์ 

กรรมการตรวจสอบของ บมจ. พลาสติค และหีบหอ่ไทย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 20,000,000 หุ้น 

2.18 ชื อ-นามสกลุ : นายพรเสก  กาญจนจารี 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา่ 

ประธานกรรมการ บจ. นวนคร 

ประธานกรรมการ บจ. พานาโซนิค อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 

ประธานกรรมการ บจ. ฟจิูส ึซีสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 20,000,000 หุ้น 

2.19 ชื อ-นามสกลุ : นางเมธ์วดี นวพนัธ์ 
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 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา 

ประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 
กรรมการของ บจ. พานาโซนิค (ประเทศไทย) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น 

2.20 ชื!อ-นามสกลุ : นายกิตติเดช จารุเสถียร 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ  

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา 

กรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 

กรรมการของ บจ. ณโม ไนน์ 

กรรมการของ บจ. ดํารงรักษ์ คอมเมิร์ส 

กรรมการของ บจ. นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น 

2.21 ชื!อ-นามสกลุ : นางสาวนฤพร กาญจนจารี 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 

 จํานวนที!คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น 

2.22 ชื!อ-นามสกลุ : นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที!เกี!ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที!เกี!ยวโยงกัน

และไมมี่ความสมัพนัธ์อื!นใดกบับริษัท 
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 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น 

2.23 ชื อ-นามสกลุ : นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 

 สญัชาติ : ไทย 

 อาชีพ : นกัธุรกิจ 

 ประสบการณ์ทํางาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที เกี ยวโยงกันตามเกณฑ์รายการที เกี ยวโยงกัน
และไมมี่ความสมัพนัธ์อื นใดกบับริษัท 

 จํานวนที คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น 

 ทั "งนี " การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บคุคลใดต้องมีหน้าที ทําคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมด
ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที  ทจ. 12/2554 เรื อง หลกัเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพื อครอบงํากิจการ (และที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) นอกจากนี "บคุคลข้างต้นไมมี่แผนหรือนโยบายที จะเปลี ยนแปลงการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงเข้ามาเปลี ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท 

ทั "งนี " กําหนดให้ดําเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัที ที 
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอ
ขายและกําหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที เหลือดงักล่าวให้แก่บคุคลในวงจํากัด ซึ งไม่เป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนัของบริษัท ในราคา ที ดี
ที สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึ งต้องเป็นราคาที ไม่ตํ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้น
ของบริษัท ที มีการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัทําการแตไ่มเ่กิน 15 วนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดราคา
เสนอขาย ทั "งนี " ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที เหลอืดงักลา่วจะไมตํ่ ากวา่ 0.72 บาท 

 อย่างไรก็ดี ในวนัที บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้ นดงักลา่วมีราคาตํ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (คํานวณ
จากราคาถัวเฉลี ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้นของบริษัทฯ ที ซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7-15 วนัทําการก่อนวนัเสนอขาย) กลุ่ม
บคุคลข้างต้นจะถกูห้ามนําหุ้นที ได้รับจดัสรรออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลงัจากวนัรับหลกัทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุม่บคุคลดงักลา่วทยอยขายหุ้น
ที ถกูสั งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั "งหมดที ถกูสั งห้ามขาย 

2.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ มทนุจํานวนไมเ่กิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

บริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุในประเภทตา่งๆ โดยนกัลงทนุดงักลา่วต้องมีศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุใน
บริษัทได้จริง ทั "งนี " นกัลงทนุแต่ละรายจะไม่เป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที  ทจ. 21/2551 เรื อง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที เกี ยวโยงกนั (และที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เรื อง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที เกี ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และที ได้มีการแก้ไขเพิ มเติม) 
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ทั  งนี   การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ"มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดัข้างต้น บริษัทจะไมจ่ดัสรรหุ้นให้กบับคุคลในวงจํากดัรายใดจนเป็น
ผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที"ทําคําเสนอซื  อหลกัทรัพย์ทั  งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที" ทจ. 
12/2554 เรื"อง หลกัเกณฑ์ เงื"อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื"อครอบงํากิจการ (และที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑ์และประกาศที"เกี"ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด และแผนการใช้เงนิ 

การออกหุ้นสามญัเพิ"มทนุในครั  งนี  มีวตัถปุระสงค์ดงันี   

(1) เพื"อใช้ในการดําเนินการที"เกี"ยวเนื"องกับการลงทุนซื  อหุ้นสามัญเพิ"มทุนของ BIGGAS เพื"อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็น
ผลสําเร็จและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื!อง การได้มาซึ!ง

สินทรพัย์) 

(2) เพื"อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสั  นกบัสถาบนัการเงิน 

(3) เพื"อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 

การดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ"มทนุและแผนการใช้เงินที"ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ"มทนุในครั  งนี   มี
รายละเอียดเพิ"มเติมตามแบบรายงานการเพิ"มทนุ (F 53-4) ของบริษัท และสารสนเทศของบริษัท เรื"อง การได้มาซึ"งสนิทรัพย์) 

4. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที"อาจเกิดขึ  นจากการเพิ"มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั 

4.1 ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = 1 -!
QO

QO+QP

 

โดยที" QO = จํานวนหุ้นชําระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวน #,#$%,&%',#*% หุ้น 

 QP = จํานวนหุ้นที"จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั จํานวน %,&02,222,222 หุ้น 

ดงันั  น Control Dilution = 1 - 
4,432,627,412

4,432,627,412 + 2,650,000,000
!

 = 1 - 62.58%!
 = 37.42% 
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4.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 Price Dilution = 
ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาด
 

 โดย 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี!ยถ่วงนํ "าหนกัของหุ้น PSTC ที!ทําการซื "อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลี!ยย้อนหลงั #$ วนัทํา
การก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท (วนัที! %% กนัยายน %$&') ซึ!งมีราคาเทา่กบั '.*+ บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
(ราคาตลาด×จํานวนหุ้น Paid-up)+(ราคาเสนอขาย×จํานวนหุ้น PP)

จํานวนหุ้น Paid-up + จํานวนหุ้น PP
!

= 
(0.78×4,432,627,412)+(0.72×2,650,000,000)

4,432,627,412 + 2,650,000,000
!

= '.*& บาท 

ดงันั "น Price Dilution = 
0.78 - 0.76

0.78
!

 = 2.88% 

4.3 การลดลงของสว่นแบง่กําไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution) 

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO

!

โดยที! EPSO = สว่นแบง่กําไรก่อนการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

4,432,627,412
 

 EPSN = สว่นแบง่กําไรหลงัการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

4,432,627,412 + 2,650,000,000
 

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO

 

= 
(EPSO-EPSN)

EPSO

!

= 37.42% 

4.4 ความคุ้มคา่ที!ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
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การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัดในครั !งนี !มีราคาเสนอขายที ไม่เข้าข่ายเป็นราคาตํ า จึงให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
มากกวา่ผลกระทบตอ่การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น เนื องจากบริษัทจะมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนระยะยาว
แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น รวมถึงยงัช่วยกระจายความเสี ยงจากธุรกิจเดิมที มีอยูจ่ากการลงทนุใน BIGGAS โดยมีอตัราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) จากการเข้าลงทนุใน BIGGAS ที ประมาณ 10.3% ซึ งสงูกวา่ต้นทนุเงินทนุของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity) ของบริษัท ณ ปัจจบุนัที  
9.5% จึงเห็นวา่เป็นการลงทนุที คุ้มคา่ (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เรื!อง การไดม้าซึ!งสินทรพัย์) 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี ยวกบัการเพิ มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

 (1) เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นที จะต้องดําเนินการเพิ มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพิ มทนุให้กบันกั
ลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ งไมเ่ป็นบคุคลที เกี ยวโยงกนักบับริษัท เพื อนําเงินที ได้จากการออกหุ้นเพิ มทนุให้กบับคุคล
ในวงจํากัดดงักล่าว ไปดําเนินการเพื อลงทุนซื !อหุ้นสามญัของ BIGGAS รวมถึงเพื อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสั !นกับสถาบนัการเงิน และเป็น
เงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการ ตามที กลา่วมาข้างต้น โดยราคาเสนอขายไม่เป็นราคาตํ า (มีสว่นลดจากราคาตลาดไ ม่เกินร้อยละ 10) 
ทั !งนี ! คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้บคุคลในวงจํากดัที จะได้รับการจดัสรรหุ้นในครั !งนี ! ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ที กําหนดไว้ในหวัข้อที  2 ข้างต้น 

 (2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ มทุนที ได้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทจะนําเงินที ได้รับจากการเพิ มทุนให้กบับคุคลในวงจํากดัทั !งหมด ไปใช้ในการดําเนินการที เกี ยวเนื องกบัการลงทนุซื !อหุ้นสามญั
เพิ มทนุของ BIGGAS รวมถึงเพื อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสั !นกบัสถาบนัการเงิน และเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการ ตามที กลา่วมาข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินดงักลา่วมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (ดูรายละเอียดของ 

BIGGAS เพิ!มเติมที! สารสนเทศของบริษัท เรื!อง การไดม้าซึ!งสินทรพัย์) 

(3)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ มทุน แผนการใช้เงนิที ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที จะดาํเนินการ รวมทั "ง
ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากแผนการใช้เงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื อเป็นการขยายธุรกิจของ
บริษัท ดงันั !นแหลง่เงินทนุที ใช้ควรเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวเช่นเดียวกนั ซึ งการเพิ มทนุโดยการการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ ม
ทนุในบคุคลในวงจํากดัในครั !งนี !เป็นแนวทางที เหมาะสมและเพียงพอตอ่แผนการใช้เงิน อีกทั !งบริษัทจะไมมี่ภาระในการจ่ายดอกเบี !ยอีก
ด้วย  

(4)  ผลกระทบที คาดว่าจะเกิดขึ "นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท อันเนื องจากการเพิ มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงินที!บริษัทได้รับจากการเพิ!มทุนจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ!งจะเป็นการช่วยสง่เสริม
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบับริษัท อีกทั "งบริษัทยงัมีแผนที!จะชําระคืนหุ้นกู้ ระยะสั "นจากสถาบนัการเงินซึ!งจะสง่ผลให้บริษัทมีฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที!แข็งแกร่งยิ!งขึ "น 

(5)  ผลกระทบที!คาดว่าจะเกิดขึ "นกับบริษัท ในกรณีที!ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจาํกัดได้ครบจาํนวน 

หากไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจํากัดได้ครบจํานวน ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการเข้าลงทุนใน BIGGAS ทําให้บริษัท
สญูเสยีโอกาสที!จะขยายธุรกิจได้ตามที!คาดการณ์ไว้  

(6)  ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจํากัด ที!มาของการกําหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความ
จาํเป็นในการเสนอขายหุ้นที!ออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกัดดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดัมคีวามเหมาะสม 
เนื!องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจํากดัดงักล่าวเป็นราคาที!ไม่ตํ!ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที!คณะกรรมการ
บริษัทมีมติกําหนดราคาเสนอขายดงักลา่ว ซึ!งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที!กําหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบคุคลในวงจํากดัดงักลา่ว 
เป็นผู้ มีศกัยภาพในการลงทนุในหุ้นของบริษัท 

 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทนุใหม่ของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจํากดั จะทําให้บริษัทดําเนินการตามแ ผนการ
เข้าลงทนุใน BIGGAS ซึ!งจะสง่ผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามที!คาดการณ์ไว้ นอกจากนี "คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเสนอ
ขายหุ้นที!ออกใหม่ให้บุคคลในวงจํากัดเป็นการเพิ!มสภาพคล่องในการซื "อขายหุ้นสามญัของบริษัทให้มากขึ "น ซึ!งจะช่วยเพิ!มความ
นา่สนใจของนกัลงทนุทั!วไปอีกด้วย 

6. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ลงทนุ
แล้ว และมีความเห็นวา่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ที!มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที!กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary 

Duty 

 ในกรณีที!กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าที!ด้วยความซื!อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื!องที!
เกี!ยวกบัการเพิ!มทนุครั "งนี " หากการไมป่ฏิบติัหน้าที!ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนั "นได้ แต่หากบริษัทไมเ่รียกคา่สินไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึ!งถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที!จําหนา่ยได้
แล้วทั "งหมด จะแจ้งให้บริษัทดําเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไมดํ่าเนินการตามที!ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนั "น ๆ สามารถฟอ้งเรียกร้อง
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คา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที"ได้มี
การแก้ไขเพิ"มเติม) 

นอกจากนี ! หากการไมป่ฏิบติัหน้าที"ดงักลา่วนั !นเป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที"มีความเกี"ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นซึ"ง
ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ # ของหุ้นที"จําหนา่ยได้แล้วทั !งหมดจะแจ้งให้บริษัทดําเนินการฟอ้งเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ
ส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดําเนินการตามที"ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที"ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั !นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั !งที"ได้มีการแก้ไขเพิ"มเติม) 

 

จึงเรียนมาเพื"อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั"น เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

( ภาณ ุศีติสาร ) 
ประธานกรรมการ 

 

 


