
 

 
 
 

ทะเบียนเลขที่  0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนักงำนใหญ่ อำคำรพเีอสที เลขท่ี 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ.์+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

 
ที่ CS.040/2561 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 
 
เรื่อง   แจ้งก าหนดการใช้สิทธ ิPSTC-W1 ครั้งสุดท้าย 
 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
         ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ”บริษัทฯ”  ได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 1 (PSTC-W1) อายุ 3 ปี นับจากวันที่  29 มกราคม 2559  โดยวันใช้สิทธิวันสุดท้ายวันที่ 28 มกราคม 2562 
จ านวน 442,251,470 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  PSTC-W1 
ครั้งสุดท้าย ดังนี ้
 
1.  วันก ำหนดใช้สทิธ ิ         28 มกราคม 2562 

 

2.  วันที่แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ ิ         11 - 27 มกราคม 2562(1) ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.  
          ในวันท าการของบริษัท 
 

3.  รำคำกำรใช้สิทธ ิ          0.50 บาท/หุ้น 
 

4.  อัตรำกำรใช้สทิธ ิ          1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ 
 

5. วันปดิสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ         7 - 28 มกราคม 2562(2)
 

 

6. ระยะเวลำกำรหยุดพักกำรซื้อขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ      3 - 28 มกราคม 2562  (ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย 

   (ขึ้นเครื่องหมำย SP)  SP ล่วงหน้า 2 วันท าการ ก่อนวันปดิสมุดทะเบียน) 
 

7. กำรสิ้นสภำพของใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ          29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 

 
 
 
หมายเหตุ :   1.  วันที่แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ก าหนดไว้เป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (28 มกราคม 2562)   เนื่องจาก

วันแจ้งความจ านงวันแรกคือ วันที่ 13 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดท าการของบริษัท ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง
ก าหนดวันแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิวันแรกเป็นวันที่ 11 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นวันท าการก่อนหน้า 

 

  2.   วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ก าหนดไว้ 21 วันก่อนวันครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (28 มกราคม 2562) 
กรณีวันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันท าการก่อนหน้า 
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8. เอกสำรในกำรยื่นควำมจ ำนง 

- แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ 

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

- ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ส าหรับระบบไร้ใบหุ้น Scripless) ที่ระบุว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิ

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  โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแตล่ะครั้ง หรือลงวันท่ีส่ัง

จ่ายไม่เกินวันที่ 23 มกราคม 2562 ทั้งนี้การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียก

เก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น 
 

9. หลักฐำนประกอบกำรจองซือ้ 

- บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลต่างด้าว : ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลในประเทศ :  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุ

ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญ

ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

- นิติบุคคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือหน่วยราชการท่ีมี

อ านาจ อายุไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและแนบเอกสารหลักฐานของผู้มี

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

 

10. สถำนที่ติดต่อในกำรใช้สิทธิ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)   

เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท์ : 02-993-8982 ต่อ 1613  (ติดต่อคุณสลินทิพย์ ช่างประดิษฐ์) 

โทรสาร  : 02-531-8631 

E-mail : info@pst.co.th 

 

http://www.pst.co.th/
mailto:info@pst.co.th
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ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ

ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงิน 


