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ที่ CS.007/2563 
       

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ การจา่ยเงินปันผล การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ การก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั  
2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

 บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 
(“ทีป่ระชุมคณะกรรมการ”) ขึน้เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 เวลา 15.30 น. บรษิัทขอแจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการท่ีส าคญั
ดงันี ้

 
1. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดงันี ้

• จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,600,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.03 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2562 
(งบเฉพาะกิจการ) 

• จ่ายเงินปันผลอัตราหุน้ละ 0.010 บาท รวมเป็นเงิน 118,597,478.96 บาท จากก าไรสุทธิของปี 2562 และ
ก าไรสะสม  โดยแบ่งเป็น 
1. จดัสรรในอตัราหุน้ละ 0.002 บาท จากก าไรสทุธิที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส่์งเสริมการลงทนุ 

(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได ้
2. จดัสรรในอตัราหุน้ละ 0.008 บาท จากก าไรสทุธิที่ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี (Non-BOI) 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record 
Date) ในวันที่  16 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการให้สิทธิ
ดงักล่าวของบรษิัทยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่งดงันี ้ 
 1.) ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์
 2.) นายอณัณพ พุ่มกมุาร 
 3.) นายกมัพล ตติยกว ี
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3. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 จ านวน 3,500,000 บาท  
 

4. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีเลขที่ 4521 หรือ นาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท ์ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิรกิลุ ผูส้อบบญัชีเลขที่ 4807 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
และเสนอค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่
รวมถึงบริษัทที่ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ในปี 2563  จึงขออนุมตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บริหาร เป็นผูพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีตามปริมาณงานที่จะเกิดขึน้ภายในปี 2563 โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบรษิัทดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่มีการด าเนินการเชิงพาณิชย ์ทางผูส้อบบญัชีไม่สามารถ
ก าหนดค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมได ้

 
5. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน  2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,188,120,268.70 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,789.60 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท จากการรองรบัการใช้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทที่จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
PSTC-WA”) ซึ่งหมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2562 
 

6. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 0.40 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,185,974,789.60 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,790 บาท หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับหุน้จดทะเบียนของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทุกประการ ดังรายละเอียดปรากฎ
ตามแบบรายงานเพิ่มทนุ (F 53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

 

7. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 4 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท
ใหแ้ก่นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนกังานของบริษัทฯ หรือพนกังานคนอื่นของบริษัทฯ โดยบุคคลดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยเป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท 
ก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย  และราคาเสนอขายหุน้ตอ้งไม่ต ่ากว่า ราคาตลาด 
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ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท า
การติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 

8. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข

เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ขอ้ 36 พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ที่แกไ้ขใหม่ขา้งตน้ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิเรียบรอ้ยแลว้ไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามที่นาย
ทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะใหแ้กไ้ข ฉะนัน้เพื่อความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอ
เสนอต่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมตัิและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ หรือตวัแทน
ผูร้บัมอบอ านาจของบรษิัทฯ มีอ  านาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นายทะเบียน
มหาชนจ ากดัตอ้งการใหม้ีแกไ้ขไดท้กุประการ 

 
9. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 38 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 

“ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านีใ้ห้
เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการ
สิน้สุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถื้อ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งหุน้นบั

“ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้
อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านีใ้ห้
เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการ
สิน้สุดรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลาย

วัตถุประสงคเ์ดิม วัตถุประสงคท์ีเ่สนอแกไ้ขใหม ่

ขอ้ 36. ประกอบกิจกำร โรงแรม ภตัตำคำร บำร ์

ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง อำบอบนวด โรงภำพยนตร ์โรง

มหรสพ สถำนพกัตำกอำกำศ สนำมกีฬำและ

สระว่ำยน ำ้ 

ขอ้ 36. ประกอบกิจกำร โรงแรม ภตัตำคำร บำร ์

ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง โรงภำพยนตร ์โรงมหรสพ 

สถำนพกัตำกอำกำศ สนำมกีฬำและสระว่ำย

น ำ้ 
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รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ชื่อกัน
ท าหนังสือในฉบับเดียวกัน รอ้งขอให้คณะกรรมการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้น
จะตอ้งระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหนึ่ง (1) เดือน นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้” 

คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้
ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบ
หา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้
ถือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ 42 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท” 

 

  ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่แกไ้ขใหม่ขา้งตน้ซึ่งที่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิเรียบรอ้ยแลว้ไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามที่นาย
ทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดั ตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะใหแ้กไ้ข ฉะนัน้เพื่อความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอ
เสนอต่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมตัิและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ หรือตวัแทน
ผูร้บัมอบอ านาจของบรษิัทฯ มีอ  านาจแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีกตามที่นายทะเบียน
มหาชนจ ากดัตอ้งการใหม้ีแกไ้ขไดท้กุประการ 

 

10. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้
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หุน้ของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 9,487,798,320 หุน้ จากเดิม 11,859,747,900 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
เป็นจ านวน 2,371,949,580 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท พรอ้มทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯ ซึ่งการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว้
ของบรษิัทฯ ดงักล่าวจะเป็นผลใหจ้ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ลดลงในอตัราส่วน 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ดงันี ้
 

ประเภทของหุน้ 
ก่อนกำรรวมหุน้ มลูค่ำหุน้ท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท 

ภำยหลงักำรรวมหุน้ มลูคำ่
หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

จ ำนวนหุน้จดทะเบียน 
หุน้สำมญั 11,859,747,900 2,371,949,580 

หุน้บรุมิสิทธิ  -  - 

 
 ทัง้นี ้การค านวณเพื่อเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 
บาท จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุน้ใหม่ ซึ่งเศษหุน้เดิมในจ านวน
ดงักล่าวจะถกูปัดทิง้ไป โดยในการค านวณเพื่อการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละการปัดเศษหุน้เดมินัน้ บรษิัทฯ จะ
มอบหมายใหบ้รษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผูด้  าเนินการ ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อ
หุน้บางรายที่ไดร้บัผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุน้เดิมดงักล่าว บรษิัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุน้เดิมที่ถกูปัดทิง้ในราคา
ต่อหุน้เท่ากบัราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนักอ่น
วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมลูค่าเศษ
หุน้ไดท้ี่ส  านักงานของบริษัท ณ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่มีการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ มีผล หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัผลกระทบรายใด
ไม่มารบัเงินสดชดเชยดงักล่าวภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้รายนัน้สละสิทธิในการรบัเงิน
สดชดเชย 
 

11. มีมติใหน้ าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ การยื่นค าขอยา้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบรษิัทฯตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ (mai) ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 

12. อนุมัติใหก้ าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม
วิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่  26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้ 

วาระท่ี 1    พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 
วาระท่ี 2    พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรบั  
     ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 4    พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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วาระท่ี 5    พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระท่ี 6     พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 7     พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พรอ้มทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
วาระท่ี 9    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement)  
วาระท่ี 10   พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ขอ้ 36 พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 
วาระท่ี 11   พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 38 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
วาระท่ี 12   พิจารณาอนุมตัิการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม หุน้ละ 

0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ     

วาระท่ี 13  พิจารณารบัทราบการยื่นค าขอยา้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

วาระท่ี 14  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 

  ในการนี ้ใหก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) ใน
วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
            

 
                  (นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน)  
           ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
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สารสนเทศของบริษทั เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 
2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ไดม้ีมติให้จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทจาก 1,185,974,789.60 บาท เป็น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 4 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจะมีการ
น าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนัน้  

 ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไดจ้ัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผูถื้อหุน้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตัิการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมตัิใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจ านวน 4 หุน้ในคราวเดียว ใหแ้ก่ นายธนากร  เจต
บุตร ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผู้
ลงทุน  โดยราคาเสนอขายตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาด ทั้งนี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ PP”) 

นอกจากนี ้ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 มอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษิัท หรือ ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตลอดจนเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา
ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็น
และสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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2. หลักเกณฑก์ารจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 4 หุน้ 

 บคุคลที่จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทจ านวน 4 หุน้ มีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อ-นามสกลุ  : นาย ธนากร  เจตบตุร 

 สญัชาติ   : ไทย 

 อาชีพ   : พนกังานบรษิัท 

 ประสบการณท์ างาน : ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ความสมัพนัธก์บับรษิัท         : ไม่ เ ป็นบุคคลที่ เ ก่ียวโยงกันตามเกณฑ์รายการที่ เ ก่ียวโยงกันและไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท (ทั้งนีใ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 337,940 
หุน้ (รอ้ยละ 0.00) 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างตน้จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวตอ้งมีหน้าที่ท  าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนีบุ้คคลขา้งตน้ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะ
เปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบรษิัท รวมถึงเขา้มาเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือการบรหิารงานของบรษิัท 

โดยการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใหเ้ป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

3. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และแผนการใช้เงนิ 

เนื่องจากบริษัทฯมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไป
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อไม่ให้
เกิดเศษหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยจะ
น าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

การด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนและแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามัญ
เพิ่มทนุในครัง้นี ้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ของบรษิัท  
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4. ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้เดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั 

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = 1 - 
QO

QO+QP
 

โดยที่ QO = จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อนเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 11,859,747,896 หุน้ 

 QP = จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวน 4 หุน้ 

ดงันัน้ Control Dilution = 1 - 
11,859,747,896

11,859,747,896 + 4
 

 = 1 - 100% 
 = 0.00% 

4.2   การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price  Dilution) 

 Price Dilution = 
รำคำตลำด - รำคำตลำดหลงัเสนอขำย

รำคำตลำด
 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

ทัง้นี ้ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ของการเสนอขาย
หุน้เพิ่มทนุจ านวน 4 หุน้นีไ้ด ้เนื่องจากปัจจบุนั ยงัไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าว 

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

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
 

โดยที่ EPSO = ส่วนแบ่งก าไรก่อนการเสนอขาย = 
3,128.78 ลา้นบาท

11,859,747,896
  = 0.26 

 EPSN = ส่วนแบ่งก าไรหลงัการเสนอขาย = 
3,128.78 ลา้นบาท

11,859,747,896 + 4
  = 0.26 

EPS Dilution = 
(EPSO-EPSN)

EPSO
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= 
(0.26-0.26)

0.26
 

= 0% 

4.4 ความคุม้ค่าที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 

-ไม่มี- 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุหรือการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุให้แกบุ่คคลในวงจ ากดั 

 (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ใหก้ับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ เพื่อไม่ใหเ้กิดเศษหุน้
ภายหลงัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิทัฯ และใหเ้ป็นไปตาม
คุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  และเป็นเงินทุนหมนุเวียนใชใ้นกิจการ ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ 
โดยราคาเสนอขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหบุ้คคลในวงจ ากดัที่จะไดร้บัการ
จัดสรรหุน้ในครัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ที่ก าหนดไวใ้น
หวัขอ้ขา้งตน้ 

 (2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บรษิัทฯจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดัทัง้หมดเป็นเงินทนุหมนุเวียนใชใ้นกิจการ 

 (3)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัท  

-ไม่มี- 

 (4)   ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย 
เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว  

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน 
วงจ ากัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่ งเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบคุคลในวงจ ากดัดงักล่าว เป็นผูม้ีศกัยภาพในการลงทนุในหุน้ของบรษิัท  
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สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 
 โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าให้บริษัทด าเนินการตาม
แผนการยา้ยจากหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดส้ าเรจ็   

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบริษัทไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มลู
ของผูล้งทนุแลว้ และมีความเห็นว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสม 

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคนืประโยชนจ์ากกรรมการ ในกรณีทีก่รรมการไม่ปฏิบัติตาม 
Fiduciary Duty 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ใน
เรื่องที่เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี ้หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด  าเนินการตามที่ผูถื้อ
หุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิ
ชอบ ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการฟ้องเรียกให้
กรรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่บริษัทได ้หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน 
นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได ้ตามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

ข้ำพเจ้ำบริษัท เพำเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรครัง้ที่ 

2/2563 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2563 เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

1.   การลดทุน / การเพ่ิมทุน 

 การลดทุน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุ้น ประจ ำปี 2563 (“ท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น”) ให้พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 2,145,479.10 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 
1,188,120,268.70 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,185,974,789.60 บำท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยของบรษิัทฯ ในส่วนที่ส ำรองไว้เพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่ออกตำมโครงกำร ESOP ซึ่ง
สิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้สทิธแิล้ว จ ำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท รวมถึง กำรอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติม
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำว 

 การเพ่ิมทุน  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 ใหพ้จิำรณำอนุมตักิำร
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำก 1,185,974,789.60 บำท เป็น 1,185,974,790.00 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญั จ ำนวน 4 
หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.10  บำท รวม เป็นจ ำนวน 0.4 บำท โดยเป็นกำรเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก ำหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สำมญั 4 0.10 0.4 
ในกำรใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
  ก. รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรให้แก่ จ านวน
หุ้น 

 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

นำยธนำกร  เจตบุตร  
ซึง่เป็นพนักงำนของบรษิทัฯ 
และไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัฯ 

4  คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดรำคำเสนอขำย
หุน้ในรำคำทีไ่ม่ต ่ำกว่ำ

รำคำตลำด 

ตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัจะก ำหนด 

โปรดดหูมำย
เหตุ ขอ้ 1 -2 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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หมำยเหตุ:  

1. ตำมที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/ 2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ได้มมีติอนุมตัใิห้เสนอต่อที่
ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิให้บริษัทฯจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ ำนวน 4 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 
ใหแ้ก ่นำยธนำกร  เจตบุตร  

ทัง้นี้ ก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จะเป็นไปตำมรำคำที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรบรษิัท  โดยรำคำเสนอขำยดงักล่ำวจะเป็นรำคำที่ไม่ต ่ำกว่ำรำคำตลำดของหุ้นของบรษิัทฯ ทัง้นี้ 
“รำคำตลำด” หมำยถงึ รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุน้ย้อนหลงัไม่น้อยกว่ำ 7 วนัท ำกำรตดิต่อกนั แต่ไม่เกิน 
15 วนัท ำกำรตดิต่อกนัก่อนวนัก ำหนดรำคำเสนอขำยดงักล่ำว โดยมส่ีวนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของรำคำ
ตลำด 

โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดของบุคคลในวงจ ำกดั ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ และหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ
ขำยต่อหุน้ ในสำรสนเทศกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

2. ประธำนกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฝ่ำยกำรเงนิ และ/หรอืบุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบุคคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
พจิำรณำและด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่วขอ้ง และ/หรอื ต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุน และกำรจดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงเรื่องดงัต่อไปนี้ 

2.1 ก ำหนดเงือ่นไขและรำยละเอยีดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั
เฉพำะกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนในคราวเดียวทั้งจ านวน ระยะเวลำกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย กำร
จองซื้อ กำรช ำระเงินค่ำหุ้น ตลอดจนกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

2.2 เจรจำ เขำ้ท ำ ลงนำมและแก้ไขเอกสำรและสญัญำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำร
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ และกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบั กำรเพิม่ทุน และวธิกีำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 

2.3 ลงนำมในแบบค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรอืเอกสำรใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ กำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กำร
รบัรองเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กำรตดิต่อ กำรยื่น และ/หรอื กำรรบัเอกสำร ต่อเจำ้หน้ำทีห่รอืตวัแทน
ของหน่วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรน ำหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

2.4 แก้ไขเพิม่เติมวธิกีำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ  รวมทัง้ เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ดงักล่ำว 

2.5 ด ำเนินกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็น เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืต่อเนื่องกบั กำรเพิม่ทุนของบรษิทัฯ และกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอื ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 ข. การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

 เนื่องจำกกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 
จงึไม่มเีศษหุน้ 



 

 

 

3 

ทะเบยีนเลขที ่ 0107557000039  l  Registration No.  0107557000039 
ส ำนกังำนใหญ่ อำคำรพเีอสท ีเลขที ่325/1 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983 
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220  Tel : +662 993 8982  Fax : +662 993 8983 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวนัที่ 30 เมษำยน 2563  เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมวภิำดำ 
ภตัตำคำรจติรโภชนำ เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร โดย
ก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่16 มนีำคม 2563 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต      

4.1  กำรด ำเนินกำรจดทะเบียน ลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และกำรจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทุนชำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.2 กำรด ำเนินกำรขออนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อรบัหุน้สำมญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนและเขำ้ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

 เนื่องจำกบรษิทัฯมคีวำมประสงค์จะเปลีย่นแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวจ้ำกเดมิหุน้ละ 0.10 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมคุณสมบตัติำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ในกำรยำ้ยจำกหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์เอม็เอไอ (mai) ไปเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) กำรเพิม่ทุนในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อไม่ใหเ้กดิ
เศษหุน้ภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้อนัเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุน้ทีต่รำไวข้องบรษิทัฯ โดยจะน ำ
เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเพิม่ทุนไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 กำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนในครัง้นี้จะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคแ์ละยำ้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนไป
ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบำยเงนิปนัผล 

บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิ
เฉพำะของกจิกำรภำยหลงัหกัภำษแีละเงนิทุนสำรองตำมกฎหมำยและทุนส ำรองอื่น (ถำ้ม)ี  

7.2  ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนครัง้น้ีจะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจำกกำรด ำเนินงำน เริม่ตัง้แต่เมื่อผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนไดร้บั
กำรจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพำณิชย ์เป็นตน้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุน 

 -ไม่ม-ี 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1. ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 25 กุมภำพนัธ ์2563 
2. ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ ำปี 2563 
16 มนีำคม 2563 

3. ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 30 เมษำยน 2563 
4. ด ำเนินกำรจดทะเบยีนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน และเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงพำณิชย์ 
ภำยใน 14 วนันับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มมีตอินุมตั ิ
5. ด ำเนินกำรเสนอขำยและจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ำกดั (Private Placement) 
หลงัจำกไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ 
6. ด ำเนินกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ทีไ่ดร้บัจำกบุคคลใน

วงจ ำกดั และเรื่องอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระทรวงพำณิชย์ 
ภำยใน 14 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัฯ 
ไดร้บัช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

  

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

 
ขอแสดงควำมนับถอื 

บรษิทั เพำเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

         (นำยภำณุ ศตีสิำร) (นำงสำวอนงค ์พำนิชเจรญินำน) 

    กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม 

 


