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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  

สารสนเทศของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 
7/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 (“ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 691,337,613.50 บาท เป็น 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 650,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจะมีการน าเสนอต่อที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาตอ่ไปนัน้  

 ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่เป็นนกัลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ืองที่
มีนยัส าคญั ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกนัหรือหลาย
คราว) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดี
ที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้น
ของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ PP”) 

 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักล่าวข้างต้น เข้าขา่ยเป็นกรณีการเสนอขายหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแตต้่องไมเ่กิน 12 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

นอกจากนี ้ให้เสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ 
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่างๆที่เก่ียวข้องอันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 650,000,000 หุ้น บริษัทจะพิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุในประเภทตา่งๆ 
โดยนกัลงทนุดงักลา่วต้องมีศกัยภาพในการลงทนุและสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง ทัง้นี ้นกัลงทนุแต่ละรายจะไม่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (และที่ได้มีการ
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แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 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 ากัด และแผนการใช้เงนิ 

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

(1) เพื่อใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(“โครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ”) ซึง่จะด าเนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ที่ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย บริษัท 
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (“บริษัทยอ่ย” หรือ “BIGGAS”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท เพื่อให้การเข้าลงทนุดงักลา่วเป็นผลส าเร็จและ
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

(2) เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 

การด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ของการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ของบริษัท และสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์) 

4. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดั 

4.1 ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = 1 - 
QO

QO+QP
 

โดยที ่ QO = จ านวนหุ้นช าระแล้วก่อนเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 6,546,457,687 หุ้น 

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

ดงันัน้ Control Dilution = 1 - 
6,546,457,687

6,546,457,687+ 650,000,000
 

 = 1 - 90.97% 
 = 9.03% 

4.2   การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price  Dilution) 
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 Price Dilution = 
ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาด
 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อย
กวา่ 7 วนัท าการแตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

ทัง้นี ้ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทนุจ านวน 650,000,000 หุ้นนีไ้ด้ เนื่องจากปัจจบุนั ยงัไมม่ีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่ว 

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

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

โดยที ่ EPSO = สว่นแบง่ก าไรก่อนการเสนอขาย = 
92.98 ล้านบาท∗

6,546,457,687
  = 0.01420 

 EPSN = สว่นแบง่ก าไรหลงัการเสนอขาย = 
92.98 ล้านบาท

6,546,457,687 + 650,000,000
  = 0.01292 

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

= 
(0.01420-0.01292)

0.01420
 

= 9.03% 

*ค านวณจากก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท 1 ปีย้อนหลงั คือ งวดเก้าเดือน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (61.98 ล้าน
บาท) รวมกบังวดสามเดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (31.00 ล้านบาท) 

4.4 ความคุ้มคา่ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกบัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

การเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีม้ีราคาเสนอขายที่ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต ่า จึงให้
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้ น เนื่องจากบริษัทจะมีโอกาสในการสร้าง
รายได้และผลตอบแทนระยะยาวแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น รวมถึงยงัช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่จากการลงทนุ
ใน TPN โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV) ที่ 5,048.7 ล้านบาท อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return หรือ IRR) ที่ร้อยละ 12.12 และระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ที่ 
13.63 ปี จึงเห็นวา่เป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่ (รายละเอียดปรากฏในสารสนเทศของบริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

 (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
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คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบันกั
ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท เพื่อน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทนุ
ให้กบับคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว ไปด าเนินการเพื่อลงทนุโครงการระบบทอ่ขนสง่น า้มนัฯ ซึ่งจะด าเนินการโดย TPN และเป็น
เงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กลา่วมาข้างต้น โดยราคาเสนอขายไมเ่ป็นราคาต ่า (มีสว่นลดจากราคาตลาดไมเ่กินร้อย
ละ 10) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้บคุคลในวงจ ากดัที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นในครัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อข้างต้น 

 (2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้บริษัทน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัทัง้หมด ไปใช้ในการ
ด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ ซึ่งจะด าเนินการโดย TPN และเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้
ในกิจการ ตามที่กลา่วมาข้างต้น โดยโครงการมีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของโครงการ (Net Present Value หรือ NPV) ที่ 5,048.7 
ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ( Internal Rate of Return หรือ IRR) ที่ร้อยละ 12.12 และระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ที่ 13.63 ปี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการใช้เงินดงักลา่วมีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท (ดรูายละเอียดของ โครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัฯ ซ่ึงจะด าเนินการโดย TPN เพ่ิมเติมที ่สารสนเทศของ
บริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

(3)  ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ จากแผนการใช้เงินของบริษัทสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในระยะยาว เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกิจของบริษัท ดงันัน้แหลง่เงินทนุที่ใช้ควรเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาวเช่นเดียวกนั ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้กับบุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ป็นแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอต่อแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทจะไม่มีภาระในการจ่าย
ดอกเบีย้  นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนการหาแหลง่เงินทนุอื่นๆ คือ เงินกู้จากสถาบนัการเงิน และ/หรือ บริษัทออกหุ้นกู้ ระยะยาว 
จ านวนประมาณ 7,200 ล้านบาท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุออกใหมข่อง TPN และ/หรือเสนอขายหุ้น TPN เดิมให้กบับคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement : PP) ได้แก่ Strategic Partners ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทางเลอืกในการลงทนุ
ที่ดีและเหมาะสมที่สดุ  (ดรูายละเอียดของ โครงการระบบท่อขนส่งน ้ามนัฯ ซ่ึงจะด าเนินการโดย TPN เพ่ิมเติมที ่สารสนเทศ
ของบริษัท เร่ือง การไดม้าซ่ึงสินทรพัย์) 

(4)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ เงินท่ีบริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจ ากดัจะ
ช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการช่วยสง่เสริมศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบับริษัท ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึน้  โดยโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present 
Value หรือ NPV) ที่ 5,048.7 ล้านบาท อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Internal Rate of Return หรือ IRR) ที่ร้อยละ 12.12 
และระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period) ที่ 13.63 ปี 
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(5)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัดได้ครบ
จ านวน 

หากไมส่ามารถเสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดัได้ครบจ านวน ก็จะสง่ผลกระทบตอ่แผนการเข้าลงทนุในโครงการ
ระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ ท าให้บริษัทสญูเสียโอกาสที่จะขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทัง้ TPN ได้เข้าท าสญัญาต่างๆ 
และมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินโครงการระบบท่อขนส่งน า้มนัฯ ที่ด าเนินการไปแล้ว เช่น สญัญาว่าจ้างที่ปรึกษา 
สญัญาซือ้ที่ดิน  อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของที่ดินที่จดัซือ้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะพิจารณาด าเนินการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ซือ้
ในแนวทางอื่นๆ ตอ่ไป   

(6)   ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผล
และความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว  

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน วงจ ากัดมี
ความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดัดงักลา่วเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ PP และเห็น
วา่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว เป็นผู้มีศกัยภาพในการลงทนุในหุ้นของบริษัท  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดัในราคาเสนอขายหุ้นต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ก่อนที่ตลาดจะสัง่รับหุ้นในสว่นท่ีเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนห้ามบคุคลที่ได้รับหุ้นจากการ
เสนอขายดงักลา่วน าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้ นในส่วนเพิ่มทุนดงักล่าวท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ให้บคุคลที่ถกูสัง่ห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาค าขอให้รับ
หุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นท่ีเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์ทะเบียน พ.ศ.2558 

 โดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จะท าให้บริษัทด าเนินการตามแผนการเข้า
ลงทุนในโครงการระบบท่อขนส่งน า้มันฯ  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่การเสนอขายหุ้นให้บคุคลในวงจ ากดัเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัท
ให้มากขึน้ ซึง่จะช่วยเพิ่มความนา่สนใจของนกัลงทนุทัว่ไปอีกด้วย 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมลูของผู้ลงทนุ
แล้ว และมีความเห็นวา่บคุคลดงักลา่วเป็นผู้ที่มีศกัยภาพในการลงทนุ และสามารถลงทนุในบริษัทได้จริง 

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคนืประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary 
Duty 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่
เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นี ้หากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกคา่สนิไหม
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ทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แตห่ากบริษัทไมเ่รียกคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้ นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถ
ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้
ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการฟ้องเรียกให้กรรมการ
รับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับ
แจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

___________________________ 

(นางสาวอนงค์ พานชิเจริญนาน) 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  


