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         สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2560  

 
ข้าพเจ้าบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ อาคารพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 22 
กนัยายน 2560 และรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้
พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 265,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน  491,337,613.50 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,650,000,000 หุ้น ซึง่มีมลูคา่
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 
  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 2,650,000,000 0.10 265,000,000 
          การใช้เงินทนุ     
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป - - - - 
         (General Mandate)     

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(ไม่เกิน) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บคุคลในวงจ ากดั 2,000,000,000 0.72 ภายหลงัจากได้รับ
อนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(หมายเหตทุา้ย
ตารางข้อ 1  
และข้อ 4) 

บคุคลในวงจ ากดั 650,000,000  (หมายเหตุท้ายตาราง
ข้อ 2) 

- (หมายเหตุท้าย
ตารางข้อ 2) 

หมายเหตุ:-  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2560  ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,650,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้ 
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1. เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้ น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement : PP) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุหุ้นละ 0.72 บาท ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดดงักลา่วค านวณจากราคาถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ี 
1 ถึง 21 กนัยายน 2560  คิดเป็น 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศ PP”)ทัง้นี ้ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่
เกิน 15 วนันบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการ
บริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายและก าหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาที่ดี
ที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
ของหุ้นของบริษัท ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 0.72 บาท   
 

2. เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement : PP) โดยก าหนด
ราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ กลา่วคือเป็นราคาที่ไม่ต ่า กว่าร้อยละ 90 
ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่
เกิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ PP 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตลอดจนเป็น
ผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

4. โปรดพิจารณารายช่ือและข้อมลูเก่ียวกบักบับคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่
ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดข้างต้นจะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

 ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชมุภตัตาคารจิตรโภช
นา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดย ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) เพื่อสทิธิเข้าร่วมประชมุวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
 

4.1) บริษัทจะด าเนินการขออนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองการเพิ่มทนุ การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

4.2) บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดัจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.3) บริษัทจะยื่นค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

4.4) บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้าท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 

5.1)  เพื่อใช้ในการด าเนินการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“BIGGAS”) 
เพื่อให้การเข้าลงทนุดงักลา่วเป็นผลส าเร็จและเกิดประโยชน์สงูสดุแกบ่ริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซือ้หุ้น
เพิ่มทนุของ BIGGAS จ านวน 41,632,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGGAS โดยมี
มูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิน้ภายในปี 2560 (รายละเอียดปรากฏใน 
สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

5.2) เพื่อน ามาใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะช าระคืนได้ภายในไตร
มาส 2 ของปี 2561 

5.3) เงินสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดจะน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

 เงินที่ได้จากการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายด้าน โดยเงินสว่นหนึ่งจากการเพิ่มทนุจะน ามาลงทนุใน 
BIGGAS ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจตอ่ยอดไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัพลงังานเชือ้เพลิง เพื่อเป็นการขยายการลงทนุ
ในกิจการที่มีศกัยภาพในอนาคตได้ นอกจากนีก้ารเข้าลงทนุในธุรกิจต่างๆ ดงักลา่วจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้รายได้และผลก าไรของ
บริษัทเติบโตตอ่ไปในอนาคต อีกทัง้การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทนุของบริษัทให้แข็งแกร่ง ลดภาระหนีส้นิระยะ
สัน้ รวมถึงลดภาระดอกเบีย้จ่าย อีกทัง้เป็นการช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัท ท าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจตอ่ไปได้โดย
ไมต่ิดขดั และไมเ่สยีโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจและการลงทนุท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 
 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

 7.1)  นโยบายเงินปันผล 
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของ

กิจการภายหลงัหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถ้ามี) 
 7.2) ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิมตัง้แต่เมื่อผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนได้รับการจด

ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้วกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
-ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2560 22 กนัยายน 2560 
2 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2560 4 ตลุาคม 2560 
3 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  
6 ตลุาคม 2560 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  14 พฤศจิกายน 2560 
5 ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ 

6 วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั หลงัจากได้รับอนญุาตจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

                     ( ภาณ ุศีติสาร) 

 

 

                       (อนงค์ พานิชเจริญนาน) 
                         กรรมการ                                   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 




