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ที่ CS.024/2561 

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 
 
เรื่อง   แจ้งก าหนดการใช้สิทธิ PSTC-W1 ครั้งที่ 5 
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
         ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ”บริษัทฯ”  ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 1 (PSTC-W1) อายุ 3 ปี นับจากวันท่ี  29 มกราคม 2559  โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายวันท่ี 28 มกราคม 2562 
จ านวน 442,251,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  PSTC-W1 
ครั้งที่ 5 ดังนี ้
 

 

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ     ตั้งแต่วันท่ี 20, 23 - 26 กรกฎาคม 2561   เวลา 09.00 น. -16.00 น. 
 

2. วันที่ใช้สทิธิ      31 กรกฎาคม 2561 
 

3. ราคาใช้สิทธิ      0.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ 

4. อัตราการใช้สทิธิ     ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
 

5. เอกสารในการยื่นความจ านง 

- แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ 

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

- ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุ้น Scripless) ที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นน้ันมีสิทธิ

ในใบส าคัญแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

- เงินสด, เช็คหรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเงินโอน ส่ังจ่าย ชื่อบัญชี 

“บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสล าลูกกา 

(คลอง 2) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 007-3-59267-4  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 

หรือลงวันที่ส่ังจ่ายไม่เกินวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

บริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น 
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6. หลักฐานประกอบการจองซือ้ 

- บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลต่างด้าว : ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลในประเทศ :  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตรา

ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการท่ีมี

อ านาจ อายุไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานของผู้

มีอ านาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)   

เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 1614  (ติดต่อคุณจิรพัฒน์ ทองศิริพงศ์) 

โทรสาร  : 02-531-8631 

Email : info@pst.co.th  
 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน 
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