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         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4  

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

ขา้พเจา้บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่

6 สงิหาคม 2562 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1.   การลดทุน / การเพ่ิมทุน 

 การลดทุน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/ 2562 (“ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น”) ให้
พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 65,000,000 บาท จากเดมิทุนจดทะเบยีน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนจ านวน 690,010,857.10 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 650,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท รวมถงึ การอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าว 

 การเพ่ิมทุน  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/ 2562 ใหพ้จิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 690,010,857.10 บาท เป็น 1,188,120,268.70 บาท โดยการออกหุน้สามญั จ านวน 4,981,094,116 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.10  บาท รวม เป็นจ านวน 498,109,411.60 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั 4,981,094,116 0.10 498,109,411.60 
ในการใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1   แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
  ก. รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) เพื่อช าระเป็น
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ บรษิทั บี
จที ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BGTH”) 
โปรดดหูมายเหตุ ขอ้ 1-2 

4,981,094,116 - 0.86 โปรดดหูมายเหตุ ขอ้ 
1-2 

โปรดดหูมาย
เหตุ ขอ้ 1-2 

หมายเหตุ:  
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1. ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/ 2562 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวน 4,981,094,116 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ใหแ้ก่ BGTH ในราคาหุน้ละ 0.867 บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท 
เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ BGTH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด (Entire 
Business Transfer หรอื EBT) ซึ่งรวมถึงหุน้สามญัของ บรษิัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากดั (“BIGGAS”) ทัง้นี้ BGTH 
ตกลงทีจ่ะด าเนินการเลกิกจิการและช าระบญัชเีพื่อโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีไ่ดม้าดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ของ BGTH ใน
ขัน้ตอนการช าระบญัช ี

โดยรายชื่อผูถ้อืหุน้ของ BGTH ซึง่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ภายหลงัการเลกิกจิการและช าระบญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

 รายช่ือ 

จ านวนหุ้นท่ีถือใน 
BGTH 

จ านวนหุ้นท่ีได้รบัจดัสรรครัง้น้ี 
จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 
4 มิถนุายน 2562* 

(หุ้น) 

รวมจ านวนหุ้นในบริษทัฯ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

1 นายธนชั ปวรวปิลุยากร 20,799,999 2,590,168,945 21.84 59,000,000 2,649,168,945 22.34 
2 นางภาวดิา กุญชร ณ อยุธยา 4,160,000 518,033,814 4.37 - 518,033,814 4.37  

นายกมัพลและนางวริชัดา ตตยิกว ี       
3 - นางวริชัดา ตตยิกว ี 2,400,000 298,865,662  2.52 - 298,865,662 2.52 
4 - นายกมัพล ตตยิกว ี 1,600,000 199,243,775  1.68 63,970,900 263,214,675 2.22 
5 นางสาวปิยะภทัร ์สุวรรณสงัข ์ 2,799,999 348,676,481  2.94 23,000,000 371,676,481 3.13 
6 นายสุรเดช มาลยัทอง 1,970,000 245,318,897  2.07 600 245,319,497 2.07 
7 นายพรศกัดิ ์หริญัชพูงศ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 101,823,700 226,351,059 1.91 
8 นายจรีพงษ์ ใจหลกั 1,000,000 124,527,359  1.05 1,640,000 126,167,359 1.06 
9 นางสาวอรจริา ด ารงศกัดิ ์ 1,000,000 124,527,359  1.05 180,000 124,707,359 1.05 
10 นางสาวนนัทน์ภสั จงประสพโชคชยั 890,000 110,829,350  0.93 46,153,848 156,983,198 1.32 
11 นายชยัรตัน์ ศรไชย 760,000 94,640,793  0.80 3,628,000 98,268,793 0.83 
12 นางสาวหลวิ ฉ ีฮาน 448,000 55,788,257  0.47 - 55,788,257 0.47 
13 นางนนัทธ์ร ไมท้องด ี 360,000 44,829,849  0.38 12,040,000 56,869,849 0.48 
14 นายเกยีรตศิกัดิ ์ไตรตรงึษ์ทศันา 200,000 24,905,472  0.21 - 24,905,472 0.21 
15 นายวรวุฒ ิคุปต์ถาวรฤกษ์ 135,000 16,811,194  0.14 600,000 17,411,194 0.15 
16 นางสาวสุกฤตา อาชวนิยุต 135,000 16,811,194  0.14 - 16,811,194 0.14 
17 นายอทิธเิดช อนุสสรราชกจิ 90,000 11,207,462  0.09 101,500,000 112,707,462 0.95 
18 นายวโิรจน์ วชริเดชกุล 90,000 11,207,462  0.09 3,500,000 14,707,462 0.12 
19 นายชนิดษิฐ ์สุรกัษ์รตันสกุล 72,000 8,965,970  0.08 - 8,965,970 0.08 
20 นางสาวกลัยธ์รีา เอีย่มหอม 50,000 6,226,368  0.05 - 6,226,368 0.05 
21 นายชยัณรงค ์เกรยีงโกมล 40,000 4,981,094  0.04 22,300,000 27,281,094 0.23 
รวม 39,999,998 4,981,094,116 42.0    

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดของรายการลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS เพิม่เตมิในสารสนเทศรายการไดม้าซึง่
สนิทรพัย ์และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั (บญัช ี1) ของบรษิทัฯ 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว เป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ทีร่าคาหุน้ละ 0.86 บาท ถอืเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในราคาทีม่สี่วนลดไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 

                                                           
7 การแสดงราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ มลูค่า 0.8558 บาทดงักล่าว เกดิจากการปัดเศษ เนื่องจากบรษิทัฯ ก าหนดราคาซื้อขายทีต่กลง
กนัเท่ากบั 4,263,000,000 บาท 
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จากราคาตลาด ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจด
ทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (“ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558”) ซึง่
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2562 ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รบั
อนุญาตการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ ดว้ย 

โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาซือ้ขายถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงั 15 วนัท า
การติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมมีติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่  2/2562 เพื่อขออนุมตัใิห้
บรษิทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คอืตัง้แต่วนัที ่12 กรกฎาคม – 5 สงิหาคม 2562 ซึง่เท่ากบั 0.71 บาท (ขอ้มลูจาก 
SETSMART แห่งประเทศไทย) 

โปรดพจิารณารายละเอยีดของบุคคลในวงจ ากดั ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาขายต่อหุน้ 
ในสารสนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

2. ประธานกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผู้มอี านาจลงนามของบริษัทฯ หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีจ่ าเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้ 

2.1 ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวทัง้จ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงนิ
ค่าหุน้ ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

2.2 เจรจา เขา้ท า ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีจ่ าเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตลอดจนพจิารณาแต่งตัง้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษา
กฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารอื่นใดในการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั การเพิม่ทุน และวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ 

2.3 ลงนามในแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรอืเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง การติดต่อ การยื่น และ/หรอื การรบัเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรอืตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.4 แก้ไขเพิม่เติมวธิกีารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ รวมทัง้ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่าว 

2.5 ด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั การเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 ข. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 เนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จงึไม่มเีศษ
หุน้ 
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2.2   แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น รอ้ยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ  

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/     
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ     
ซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้     
ประชาชน หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 1/  รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  

 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น/วิสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2562 ในวนัที ่19 กนัยายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมภตัตาคารจติรโภชนา 
เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.......................... จนกว่าการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่28 สงิหาคม 2562  

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต      

4.1  การด าเนินการจดทะเบยีน ลดทุน/เพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชาระ
แลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 การขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั เพิม่
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจากดั (Private Placement) ใหแ้ก ่BGTH โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดก้ าหนดราคาเสนอขายชดัเจน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 

4.3 การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและเขา้
ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS แทนการช าระเงนิสด 
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6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

- การเขา้ท ารายการลงทุนใน BIGGAS ซึ่งเป็นบรษิัทที่มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกจิจ าหน่ายเชื้อเพลิงและ

วศิวกรรมพลงังาน จะช่วยส่งเสรมิการประกอบธุรกจิด้านพลงังานของกลุ่มบรษิทัฯ ใหม้คีวามครอบคลุมและชดัเจนยิง่ขึน้ 

และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกจิพลงังานของบรษิัทฯ ให้มกีารเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกบั

วสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในการเป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าและพลงังานของประเทศ รวมถงึการเป็นผูใ้หบ้รกิาร

ทางดา้นธุรกจิพลงังานอย่างครบวงจร 

- การเขา้ท ารายการลงทุนในครัง้นี้ จะมผีลท าใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้สามญัของ BIGGAS ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ที่ออก

และช าระแลว้ และสามารถรบัรูผ้ลการด าเนินงานทัง้หมดจากการประกอบธุรกจิของ BIGGAS ซึง่จะช่วยเสรมิสรา้งผลการ

ด าเนินและกระแสเงนิสดให้แก่กลุ่มบรษิัทฯ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ การพจิารณาเขา้ท ารายการลงทุนโดยการออกหุ้น

สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ แทนการช าระค่าตอบแทนเป็นเงนิสดนัน้ จะท าให้บรษิัทฯ สามารถลดภาระในการจดัหาเงนิ

ลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการเพิม่สภาพคล่องให้บรษิัทฯ โดยการส ารองเงนิสดไว้เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 

หรอืค่าใชจ้่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะไดผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิที่ส าคญัและมี

ประสบการณ์ในธุรกจิพลงังานเขา้มาช่วยสนบัสนุนการขยายธุรกจิใหม้กีารเตบิโตในอนาคต 

- BIGGAS และบรษิัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกจิดา้นพลงังานเชือ้เพลงิที่มศีกัยภาพและมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างมัน่คงใน

อนาคต การพจิารณาเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ BIGGAS ดงักล่าว จะช่วยเพิม่โอกาสในการขยายธุรกจิและสรา้งมูลค่าเพิม่

ใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในระยะยาว ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการระดมทุนของบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของ
กจิการภายหลงัหกัภาษแีละเงนิทุนสารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถา้ม)ี  

7.2  ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนครัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงาน เริม่ตัง้แต่เมื่อผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทุนไดร้บัการจด
ทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 -ไม่ม-ี 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 /2562 6 สงิหาคม 2562 
2. ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่2/2562 
28 สงิหาคม 2562 

3. ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/ 2562 19 กนัยายน 2562 
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
4. ด าเนินการจดทะเบยีนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน และเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ
5. ด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) 
หลงัจากไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ 
6. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ทีไ่ดร้บัจากบุคคลใน

วงจ ากดั และเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 

  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

         (นายภาณุ ศตีสิาร) (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 

    กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


