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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4  

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 
5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และครัง้ที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม 2560  (“ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท”) ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 491,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
จ านวน 2,650,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) โดยจะมีการน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาตอ่ไปนัน้  
 

 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งเป็นนกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง
เป็นเร่ืองที่มีนัยส าคัญ ดังนัน้ บริษัทจึงไ ด้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้ นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตักิารออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แกบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน
ไมเ่กิน 2,650,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดงันี ้
 

1.1 จัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้ น ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(“เกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท ซึง่เป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด
ดังกล่าวค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2560 ถึง 21 กนัยายน 2560 คิดเป็น 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2560 มีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยค านวณได้เท่ากบั 0.78 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  (“ประกาศ PP”) ทัง้นี ้ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.72 บาท เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองร่วมกนัระหว่างบริษัทและบคุคลที่คาดว่าจะได้รับจดัสรร โดยเห็นว่าราคาและ
ส่วนลดดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่เป็นราคาต ่าตามประกาศ PP (มีส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10) ทัง้นี ้
ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมมีติ
ให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายและก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นสว่นที่เหลือดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ซึง่ต้องเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ที่มีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้ราคาเสนอ
ขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 0.72 บาท 
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ตารางแสดงราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

 วันที่ 
ราคาเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาด

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 (ไม่ว่าในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึง่ต้องเป็นราคาที่
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท า
การแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ PP 

ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัตามข้อ 1.1 ในครัง้นี ้เข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ PP เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นท่ีได้รับอนญุาตให้เสนอขายให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขดงันี  ้

 

1. ส าหรับการจดัสรรหุ้นไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอ
ขายชัดเจน บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอ
ขาย โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายและก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสว่นที่เหลือดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น
ต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
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ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 0.72 บาทโดยจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนบั
แตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

 

2. ส าหรับการจัดสรรหุ้ นไม่เกิน 650,000,000 หุ้ น ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นที่ผู้ ถือหุ้ นมีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทแต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม ่
 

นอกจากนี ้ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดและรายชื่อบุคคลในวงจ ากดั 

2.1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น 
 บคุคลที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ช่ือ-นามสกลุ : นาย เฉลมิชยั มหากิจศิริ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

กรรมการของ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ 
กรรมการของ บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 
กรรมการของ บมจ. ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี 
กรรมการของ บมจ. ยนูิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
กรรมการ บจ.ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดกัท์ส                                       
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 600,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.33 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.2 ช่ือ-นามสกลุ : นาย จกัรกฤช จารุจินดา 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการผู้จดัการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลกี  

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-
โมบาย 
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ประธานสายธุรกิจ Mobile Multimediaของ บมจ. สามารถคอร์
ปอเรชัน่ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 250,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.89 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.3 ช่ือ-นามสกลุ : นาง สกุญัญา วนิชจกัร์วงศ์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. สามารถคอร์

ปอเรชัน่ 
กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
กรรมการของ บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 
ทัง้นี ้ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 35,900,000 
หุ้น (ร้อยละ 0.8099) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 230,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.4 ช่ือ-นามสกลุ : นาย พรศกัดิ์ หิรัญชพูงศ์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริหารของ บจ. แฟมมิลี ่อะมิวส์เม้นท์ 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 1,000 หุ้น (ร้อย
ละ 0.00) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 120,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.5 ช่ือ-นามสกลุ : นาย อภิรัตน์ สโิรดม 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารอาคารและงานกลางของ บมจ. 

ธนาคารกสกิรไทย 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560  ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสุดของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 43,300,000  
หุ้น (ร้อยละ 0.9768) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 110,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.71 ภายหลงัการจดัสรร) 
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2.6 ช่ือ-นามสกลุ : นาย มาดี สธุมัมะ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการของ บจ. ไพร์ม โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วิส 

กรรมการของ บจ. เมโทร ไลฟ์ (ประเทศไทย) 
กรรมการของ บจ. รีโนวา่ อินเตอร์เนชัน่แนล  

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560  ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเท่ากบั 8,400,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.1895) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.7 ช่ือ-นามสกลุ : นาย พรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการผู้จดัการ บจ. ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซพัพลาย 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นล่าสดุของบริษัท มีสดัส่วนการถือหุ้นเท่ากบั 130,380,000 
หุ้น (ร้อยละ 2.9414) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.55 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.8 ช่ือ-นามสกลุ : นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการของ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 

กรรมการของ บจ. เออีซี อินโนเวชัน่ คอส  
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2560  ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเท่ากบั 2,600,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0587) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 70,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.00 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.9 ช่ือ-นามสกลุ : นางนชุนารถ รัตนสวุรรณชาติ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. บางกอก เดค-คอน 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน

และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 
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 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 55,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.86 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.10 ช่ือ-นามสกลุ : นายเกียรติศกัดิ์ ไตรตรึงษ์ทศันา 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัลงทนุ  
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 6,100 หุ้น (ร้อย
ละ 0.0001) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.78 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.11 ช่ือ-นามสกลุ : นายอรรณพ ลิม้ประเสริฐ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัลงทนุ 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุของบริษัท มีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่กบั 3,000,000 หุ้น 
(ร้อยละ 0.0677) 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.78 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.12 ช่ือ-นามสกลุ : นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัลงทนุ 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน

และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 
 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 45,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.70 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.13 ช่ือ-นามสกลุ : นางศลษิา พิบลูย์สวสัดิ์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ท างาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ   บจ. คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด 

กรรมการ บจ. จนัทร์ธารา เรสสเิด้นท์ 
กรรมการ บจ. บ้านแสงจนัทร์ฉาย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 40,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.62 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.14 ช่ือ-นามสกลุ : นาย ณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 

 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการและผู้บริหาร บมจ. เอ็นเอฟซี  
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กรรมการและผู้บริหารของ บจ. เอส ซี กรุ๊ป 
กรรมการผู้จดัการของ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.15 ช่ือ-นามสกลุ : นายปฐม สมุิตรัชตานนท์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ท างาน : รองกรรมการผู้จดัการของ บจ. เจ.เอส.อตุสาหกรรม พลาสติก  

กรรมการของ บจ. เจ.เอส. โพรเกรสชัน่ 
กรรมการของ บจ. ปฐมพรอินดสัทรี 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.16 ช่ือ-นามสกลุ : นายชชัชยั จารุเสถียร 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : รองประธานกรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศ

ไทย) 
กรรมการของ บจ. ด ารงรักษ์ คอมเมิร์ส 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 30,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.47 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.17 ช่ือ-นามสกลุ : นายกิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ท างาน : รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการของ บมจ. เอ.

เจ.พลาสท์ 
กรรมการตรวจสอบของ บมจ. พลาสติค และหีบหอ่ไทย 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 20,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.18 ช่ือ-นามสกลุ : นายพรเสก  กาญจนจารี 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 45 
 

 

 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา่ 
ประธานกรรมการ บจ. นวนคร 
ประธานกรรมการ บจ. พานาโซนิค อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 
ประธานกรรมการ บจ. ฟจิูส ึซีสเต็ม บิสซิเนส (ประเทศไทย) 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 20,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.19 ช่ือ-นามสกลุ : นางเมธ์วดี นวพนัธ์ 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา 

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

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.20 ช่ือ-นามสกลุ : นายกิตติเดช จารุเสถียร 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ  
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการของ บมจ. เทพธานีกรีฑา 

กรรมการของ บจ. พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 
กรรมการของ บจ. ณโม ไนน์ 
กรรมการของ บจ. ด ารงรักษ์ คอมเมิร์ส 
กรรมการของ บจ. นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ 

 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน
และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 

 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.21 ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวนฤพร กาญจนจารี 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน

และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 
 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.16 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.22 ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวอรยาพร  กาญจนจารี 
 สญัชาติ : ไทย 
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 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน

และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 
 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลงัการจดัสรร) 
2.23 ช่ือ-นามสกลุ : นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 
 สญัชาติ : ไทย 
 อาชีพ : นกัธุรกิจ 
 ประสบการณ์ท างาน : กรรมการบริษัทของ บจ. ชาโต เดอ แบงคอค 
 ความสมัพนัธ์กบับริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกัน

และไมม่ีความสมัพนัธ์อื่นใดกบับริษัท 
 จ านวนที่คาดวา่จะได้รับจดัสรร : 10,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.58 ภายหลงัการจดัสรร) 

สรุปสดัสว่นการถือหุ้นของกลุม่บคุคลที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ก่อนการจัดสรร หลังการจัดสรร 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. นาย เฉลมิชยั มหากิจศิริ - - 600,000,000 9.33 

2. นาย จกัรกฤช จารุจินดา - - 250,000,000 3.89 

3. นาง สกุญัญา วนิชจกัร์วงศ์ 35,900,000 0.81 265,900,000 4.13 

4. นาย พรศกัดิ์ หิรัญชพูงศ์ 1,000 0.00 120,001,000 1.87 

5. นาย อภิรัตน์ สโิรดม 43,300,000 0.98 153,300,000 2.38 

6. นาย มาดี สธุมัมะ 8,400,000 0.19 108,400,000 1.69 

7. นาย พรเทพ บรูณกลุไพโรจน์ 130,380,000 2.94 230,380,000 3.58 

8. นาย ธนชั ปวรวิปลุยากร 2,600,000 0.06 72,600,000 1.13 

9. นาง นชุนารถ รัตนสวุรรณชาติ - - 55,000,000 0.86 

10. นาย เกียรติศกัดิ์ ไตรตรึงษ์ทศันา 6,100 0.00 50,006,100 0.78 

11. นาย อรรณพ ลิม้ประเสริฐ 3,000,000 0.07 53,000,000 0.82 

12. นาย บญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ - - 45,000,000 0.70 

13. นาง ศลษิา พิบลูย์สวสัดิ์ - - 40,000,000 0.62 

14. นาย ณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี - - 30,000,000 0.47 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
ก่อนการจัดสรร หลังการจัดสรร 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

15. นาย ปฐม สมุิตรัชตานนท์ - - 30,000,000 0.47 

16. นาย ชชัชยั จารุเสถียร - - 30,000,000 0.47 

17. นาย กิตติภตั สทุธิสมัพทัน์ - - 20,000,000 0.31 

18. นาย พรเสก  กาญจนจารี - - 20,000,000 0.31 

19. นาง เมธ์วดี นวพนัธ์ - - 10,000,000 0.16 

20. นาย กิตติเดช จารุเสถียร - - 10,000,000 0.16 

21. นางสาว นฤพร กาญจนจารี - - 10,000,000 0.16 

22. นางสาว อรยาพร  กาญจนจารี - - 10,000,000 0.16 

23. นาย พรประเสริฐ กาญจนจารี - - 10,000,000 0.16 
รวม 223,587,100 5.04 2,223,587,100 34.57 

 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลข้างต้นจะไม่เป็นผลให้บคุคลใดต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์
เพื่อครอบง ากิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนีบ้คุคลข้างต้นไมม่ีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงเข้ามาเปลีย่นแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท 

 

ทัง้นี ้ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วนันบัแต่วนัที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอ
ขายและก าหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาที่ดี
ที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น
ของบริษัท ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขาย ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 0.72 บาท 

 

 อย่างไรก็ดี ในวนัที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วมีราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ค านวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการก่อนวนัเสนอขาย) กลุ่ม
บคุคลข้างต้นจะถกูห้ามน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นดงักลา่วเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลงัจากวนัรับหลกัทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุม่บคุคลดงักลา่วทยอยขายหุ้น
ที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

2.2 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 650,000,000 หุ้น ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
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บริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุในประเภทตา่งๆ โดยนกัลงทนุดงักลา่วต้องมีศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุใน
บริษัทได้จริง ทัง้นี ้นกัลงทนุแตล่ะรายจะไมเ่ป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (และที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัข้างต้น บริษัทจะไม่จดัสรรหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดัรายใดจนเป็น
ผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑ์และประกาศที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และแผนการใช้เงนิ 
 

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 

ส าหรับจดัสรรหุ้นไมเ่กิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท 
 

(1) เพื่อใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ BIGGAS เพื่อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็น
ผลส าเร็จและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ BIGGAS จ านวน 41,632,000 
หุ้น คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดของ BIGGAS โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 1,350 ล้านบาท โดยคาดว่าจะ
ด าเนินการเสร็จสิน้ภายในปี 2560 (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

(2) สว่นท่ีเหลอืจะน ามาใช้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท เนื่องจากธุรกิจสว่นหนึง่ของบริษัทคือ ธุรกิจออกแบบ 
จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจัดการสภาพแวดล้อมนัน้มีลกัษณะเป็นงานโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รวมถึงต้องมีการส ารองเงินลว่งหน้าเพื่อให้โครงการแ ล้วเสร็จ ก่อนที่จะสง่มอบ
งานและได้รับช าระเงินจากลกูค้า ทัง้นี ้การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะช่วยเสริมสภาพคลอ่งให้บริษัทเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการดงักลา่ว อีก
ทัง้ช่วยลดคา่ใช้จ่ายทางการเงินสว่นท่ีเป็นดอกเบีย้ของวงเงินสนิเช่ือหมนุเวียนอีกด้วย ซึง่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 เงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทเทา่กบั 143.62 ล้านบาท 

ส าหรับจดัสรรหุ้นไมเ่กิน 650,000,000 หุ้น ในราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

(1)   เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 350 ล้านบาท โดยคาดวา่จะช าระคนืภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 

(2)   สว่นท่ีเหลอืจะน ามาใช้เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้น 
 

การด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้มี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ของบริษัท และสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์) 
 

4. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 

 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั 

4.1 ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
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 กรณีทีเ่สนอขายหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ 

 Control Dilution = 1 - 
QO

QO+QP
 

 โดยที ่ QO = จ านวนหุ้นช าระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 4,432,627,412 หุ้น 

  QP = จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 2,000,000,000 หุ้น 

 ดงันัน้ Control Dilution = 1 - 
4,432,627,412

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

 = 1 - 68.91% 
 = 31.09% 

 กรณีทีเ่สนอขายหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุน้ 

 Control Dilution = 1 - 
QO

QO+QP
 

 โดยที ่ QO = จ านวนหุ้นช าระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 4,432,627,412 หุ้น 

  QP = จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 2,650,000,000 หุ้น 

 ดงันัน้ Control Dilution = 1 - 
4,432,627,412

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

 = 1 - 62.58% 
 = 37.42% 

4.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

 กรณีทีเ่สนอขายหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ 

 Price Dilution = 
ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาด
 

 โดย 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น PSTC ที่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลงั 
    15 วนัท าการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท (วนัที่ 22 กนัยายน 2560) ซึ่งมีราคาเท่ากบั 
    0.78 บาท 

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

จ านวนหุ้น Paid-up + จ านวนหุ้น PP
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= 
(0.78×4,432,627,412)+(0.72×2,000,000,000)

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

= 0.76 บาท 

ดงันัน้ Price Dilution = 
0.78 - 0.76

0.78
 

 = 2.56% 

ทัง้นี ้ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ได้ เนื่องจากปัจจบุนัยงัไมไ่ด้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นใน
สว่นดงักลา่ว 

4.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution) 

 กรณีทีเ่สนอขายหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุน้ 

 EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

 โดยที ่ EPSO = สว่นแบง่ก าไรก่อนการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

4,432,627,412
 

  EPSN = สว่นแบง่ก าไรหลงัการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

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

 EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

= 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

= 31.09% 

 กรณีทีเ่สนอขายหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุน้ 

 EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

 โดยที ่ EPSO = สว่นแบง่ก าไรก่อนการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

4,432,627,412
 

  EPSN = สว่นแบง่ก าไรหลงัการเสนอขาย = 
-33.98 ล้านบาท

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

 EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 51 
 

 

= 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

= 37.42% 

4.4 ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีม้ีราคาเสนอขายที่ไมเ่ข้าขา่ยเป็นราคาต ่า จึงให้ประโยชน์ตอ่ผู้
ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทน
ระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้ น รวมถึงยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่จากการลงทุนใน BIGGAS โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการเข้าลงทุนใน BIGGAS ที่ประมาณ 10.3% ซึ่งสงูกว่าต้นทุนเงินทุนของผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity) 
ของบริษัท ณ ปัจจุบนัที่ 9.5% จึงเห็นวา่เป็นการลงทนุท่ีคุ้มค่า ทัง้นี ้รายละเอียดของข้อดีในการเข้าท ารายการ ความเสีย่งจากการเข้า
ท ารายการ และความเห็นของคณะกรรมการตอ่ราคาเข้าท ารายการซือ้หุ้น BIGGAS ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่
สนิทรัพย์ ข้อที ่7 8 และ 12 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้กับนกัลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท เพื่อน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทนุ
ให้กบับคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว ไปด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ดงัที่กลา่วไว้ในหวัข้อที่ 3 โดยสรุปคือ 

(1)  การจัดสรรหุ้นไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้ น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท เพื่อไปด าเนินการเพื่อลงทุนซือ้หุ้ นสามัญของ 
BIGGAS และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 

(2)  การจดัสรรหุ้นไม่เกิน 650,000,000 หุ้น ในราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด เพื่อไปด าเนินการช าระคืนหุ้นกู้
ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 

ทัง้นี ้การระดมทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบันกัลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ยงัเป็นการระดมทนุที่
เหมาะสม เนื่องจากเป็นการระดมทุนที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ สามารถด าเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ วางไว้ และยงัเป็นแหล่ง
เงินทนุระยะยาวซึง่สอดคล้องกบัแผนการใช้เงินของบริษัทท่ีเป็นการลงทนุในระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บคุคลใน
วงจ ากดัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อที่ 2 ข้างต้น 

(2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
 

บริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัทัง้หมด ไปใช้ในการด าเนินการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของ BIGGAS รวมถึงเพื่อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน และเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กลา่วมา
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  ทัง้นี ้
รายละเอียดและความเสีย่งของการลงทนุใน BIGGAS ปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ ข้อที่ 4 และ 8 
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(3)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ รวมทัง้
ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า จากแผนการใช้เงินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเป็นการขยาย
ธุรกิจของบริษัท ดงันัน้แหลง่เงินทนุที่ใช้ควรเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวเช่นเดียวกนั ซึ่งการเพิ่มทนุโดยการการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุในบคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ป็นแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่แผนการใช้เงิน อีกทัง้บริษัทจะไมม่ีภาระในการจ่าย
ดอกเบีย้อีกด้วย โดยมลูคา่ในการลงทนุ 1,350 ล้านบาท เป็นมลูคา่ที่เพียงพอส าหรับการลงทนุของ BIGGAS เพื่อขยายธุรกิจที่ด าเนิน
อยูใ่นปัจจบุนัตามแผนการที่วางไว้ 

(4)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วย
สง่เสริมศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบับริษัท อีกทัง้บริษัทยงัมีแผนที่จะช าระคืนหุ้นกู้ ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินซึง่จะสง่ผลให้บริษัทมี
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิ่มทนุในครัง้นีแ้ละเข้าลงทนุใน BIGGAS แล้ว จะ
สง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุลดลงจาก 1.36 เท่า (ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560) เป็น 
0.72 เท่า (ตวัเลขดงักล่าวเป็นตวัเลขประมาณการซึ่งค านวณจากผลรวมของหนีส้ินรวมจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2560 และงบการเงินของ BIGGAS ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลรวมของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวม
ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 และสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุที่อ้างอิงจากงบการเงินของ BIGGAS ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559) และจะสง่ผลให้มีผลการด าเนินงานที่สงูขึน้เนื่องจากปัจจบุนั BIGGAS มีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสทุธิ นอกจากนี ้ภายหลงั
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น จะสง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุลดลงจากเดิม และจะสง่ผลให้มี
ผลการด าเนินงานที่สงูขึน้เนื่องจาก บริษัทมีแผนในการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุส่วนดงักล่าวไปคืนหุ้นกู้ ระยะสัน้กบั
สถาบนัการเงิน ท าให้เป็นการลดภาระดอกเบีย้ให้แก่บริษัท 

(5)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัดได้ครบจ านวน 

หากไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัดได้ครบจ านวน ก็จะส่งผลกระทบต่อแผนการเข้าลงทุนใน BIGGAS ท าให้บริษัท
สญูเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจพิจารณาออกตราสารหนีร้ะยะสัน้เพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทนุ
ชั่วคราวหากมีข้อจ ากดัด้านเวลาและข้อจ ากดัในเชิงธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้กบับุคคลในวงจ ากดัที่
เปิดเผยไว้ข้างต้นได้ครบจ านวนตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการหานกัลงทนุรายอื่นที่ไม่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัมาเพื่อทดแทนนกัลงทนุรายดงักลา่ว  

(6)  ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความ
จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นวา่ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัมีความเหมาะสม 
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วที่ 0.72 บาท เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาและตกลงร่วมกนัโดยเป็นราคาที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
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ก าหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบคุคลในวงจ ากดัดงักล่าว เป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทุนในหุ้นของบริษัท  และสามารถน าเงินมา
ช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุได้ภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 

 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมข่องบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จะท าให้บริษัทด าเนินการตามแผนการเข้า
ลงทนุใน BIGGAS ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้บคุคลในวงจ ากดัเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทให้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
ของนกัลงทนุทัว่ไปอีกด้วย 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ ลงทนุ
แล้ว และมีความเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ที่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถน าเงินมาช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุได้จริงภายในกรอบ
ระยะเวลาที่บริษัทก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทนุใน BIGGAS  โดยผู้ลงทนุดงักลา่วไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้ามาเปลีย่นแปลงกรรมการ ผู้บริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท 

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary 
Duty 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุครัง้นี ้หากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไมด่ าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟอ้งเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นซึ่ ง
ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการฟอ้งเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการ
ส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

 
( ภาณ ุศีติสาร ) 
ประธานกรรมการ 




