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ที่ CS.001/2561 

วนัท่ี 3 มกราคม 2561 
 
เร่ือง   แจ้งก าหนดการใช้สทิธิ PSTC-W1 ครัง้ที่ 4 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
         ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (”บริษัทฯ”)  ได้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั ของบริษัท รุ่นท่ี 1 (PSTC-W1) อาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี  29 มกราคม 2559  โดยวนัใช้สทิธิวนัสดุท้ายวนัท่ี 28 มกราคม 2562 
จ านวน 442,251,470 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนัน้  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ  PSTC-W1 
ครัง้ที่ 4 ดงันี ้
 

 

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ     ตัง้แตว่นัท่ี 24 – 26 และ 29 - 30 มกราคม 2561   เวลา 09.00 น. -16.00 น. 
 

2. วันที่ใช้สทิธิ      31 มกราคม 2561 
 

3. ราคาใช้สิทธิ      0.50 บาทตอ่ 1 หุ้นสามญั 

4. อัตราการใช้สทิธิ     ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น 
 

5. เอกสารในการยื่นความจ านง 

- แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ 

(แบบฟอร์มสามารถติดตอ่ขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือ Download ได้ที่ www.pst.co.th) 

- ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุ้น Script less) ที่ระบุว่าผู้ ถือหุ้นนัน้มี

สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

- เงินสด, เช็คหรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเงินโอน สัง่จ่าย ช่ือบัญชี 

“บมจ. เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี เพื่อการจองซือ้หุ้น” ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาโลตสัล าลกูกา 

(คลอง 2) บญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 007-3-59267-4  โดยแนบหลกัฐานการโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

หรือลงวนัที่สัง่จ่ายไม่เกินวนัที่ 26 มกราคม 2560 ทัง้นีก้ารใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ

บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ 
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6. หลักฐานประกอบการจองซือ้ 

- บคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- นิติบุคคลในประเทศ :  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามและประทบัตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี  

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

- นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหนว่ยราชการท่ีมี

อ านาจ อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและแนบเอกสารหลกัฐานของผู้

มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)   

เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศพัท์ : 02-993-8982 ตอ่ 1614  (ติดตอ่คณุรัศมี ยอดแก้ว) 

โทรสาร  : 02-531-8631 

Email : rassamee@pst.co.th  
 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดง

สทิธิทราบผา่นระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
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