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ที่ CS.006/2561 
วนัท่ี 25 มกราคม 2561 

  

เร่ือง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทนุ  
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
         ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 

 ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน ) (“บริษัท”) ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รายละเอียดดงันี ้
 

1.  ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ในระหวา่งวนัท่ี 9 - 12 ธนัวาคม 2557 จ านวน 450 ล้านหุ้น      
     ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 292.5 ล้านบาท  
 

2.    ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในระหวา่งวนัท่ี 25 - 29 มกราคม 2559 
จ านวน 2,211 ล้านหุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 884.5 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
คงเหลอืเป็นเงิน  878.44 ล้านบาท 
 

3.  ได้ท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในระหวา่งวนัที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 
และวนัท่ี 7 -12 ธนัวาคม 2560 จ านวน 2,000 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นเงิน 1,440 ล้านบาท 

 

   4.   การใช้สิทธิ PSTC-WA จ านวน 8,975,275 หุ้ น เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2560 ในราคาหุ้ นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 
897,527.50 บาท 

 

บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทนุจ านวนดงักลา่ว สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2561  ดงันี ้
 

 

รายงานการเพิ่มทุนส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
     หนว่ย : ล้านบาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ  จ านวนเงนิที่ใช้ไป จ านวนเงนิคงเหลอื 
1. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 259.17 259.17 0.00 
2. ลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล 33.33 33.33 0.00 
 292.5 292.5 0.00 

 

 

รายงานการเพิ่มทุนส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)  
หนว่ย : ล้านบาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ 
(เดิม) 

จ านวนเงนิ 
(ที่เปลี่ยนแปลง) 

จ านวนเงนิที่ใช้ไป 
จ านวนเงนิ
คงเหลือ 

1. ลงทนุโครงการโรงไฟฟา้
ชีวภาพจากน า้เสยี 2 โครงการ 

602.00 602.00 602.00 0.00 

2. ลงทนุโครงการโรงไฟฟา้
พลงังานชีวมวล 3 โครงการ 

180.00 40.33 40.33 0.00 
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วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ 
(เดิม) 

จ านวนเงนิ 
(ที่เปลี่ยนแปลง) 

จ านวนเงนิที่ใช้ไป 
จ านวนเงนิ
คงเหลือ 

3. ลงทนุโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล 
(บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ย)ี  

- 139.67 139.67 0.00 

4. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 96.44 96.44 96.44 0.00 
 878.44 878.44 878.44 0.00 

 

บริษัทได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ให้น าเงินเพิ่มทุนที่จะใช้ลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟา้ชีวมวล 3 โครงการ ไปใช้ในการปรับปรุงโครงการโรงไฟฟา้ชีวมวลของบริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จ ากดั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ โดยไม่สง่ผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ท่ีบริษัทอยูร่ะหว่างการขอเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนั
การเงินและใช้กระแสเงินสดของกิจการในการลงทนุแทน 

 
 

 รายงานการเพิ่มทุนส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)    
หนว่ย : ล้านบาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิที่ใช้ไป จ านวนเงนิคงเหลอื 
1. เพื่อใช้ด าเนินการลงทนุซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุบริษัท  

บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 
1,350.00 1,350.00 0.00 

2. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 90.00 90.00 0.00 
 1,440.00 1,440.00 0.00 

 
 
 

การใช้สิทธิ PSTC-WA 
                 หนว่ย : บาท 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ จ านวนเงนิ  จ านวนเงนิที่ใช้ไป จ านวนเงนิคงเหลอื 
1. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีน 897,527.50 897,527.50 0.00 

 897,527.50 897,527.50 0.00 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

 (นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 


