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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2  

สารสนเทศของบริษทั เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

 ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ที่ 2/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
1,185,974,789.60 บาท เป็น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 4 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยจะมีการน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนัน้  

 ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องที่มี
นยัส าคญั ดงันัน้ บรษิัทจึงไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจ านวน 4 หุน้ในคราวเดียว ใหแ้ก่ นายธนากร  เจตบตุร ซึ่งไม่เป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอขายใหเ้ป็นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน  โดยราคาเสนอขาย
ตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศ PP”) 

นอกจากนี ้ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือ 
ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่การเงิน เป็นผูม้ีอ  านาจพจิารณาด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตลอดจนเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

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) 
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ความสมัพนัธก์บับรษิัท         : ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามเกณฑร์ายการที่เก่ียวโยงกันและไม่มีความสมัพันธ์อื่นใด
กับบริษัท (ทั้งนีใ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ล่าสุดของ
บรษิัท มีสดัส่วนการถือหุน้เท่ากบั 337,940 หุน้ (รอ้ยละ 0.00) 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลขา้งตน้จะไม่เป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าวตอ้งมีหนา้ที่ท  าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนีบุ้คคลขา้งตน้ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
รวมถึงเขา้มาเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือการบรหิารงานของบรษิัท 

โดยการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหเ้ป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท โดยราคาเสนอขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 
วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

3. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และแผนการใช้เงนิ 

เนื่องจากบรษิัทฯมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามคุณสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อไม่ใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้
อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษิัทฯ โดยจะน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นทนุหมนุเวียนของบริษัท
ฯ 

การด าเนินการตามวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนและแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้
นี ้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) ของบรษิัท  

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% 
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4.2   การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price  Dilution) 

 Price Dilution = 
ราคาตลาด - ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาด
 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 
วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

ทัง้นี ้ยงัไม่สามารถค านวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ของการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน
จ 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
 

= 
(0.26-0.26)

0.26
 

= 0% 

4.4 ความคุม้ค่าที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 

-ไม่มี- 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทนุหรือการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุให้แกบุ่คคลในวงจ ากดั 

 (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า บรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้ับนกัลงทุน
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ เพื่อไม่ใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลังการเปล่ียนแปลง
จ านวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจาก
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
และเป็นเงินทุนหมนุเวียนใชใ้นกิจการ ตามที่กล่าวมาขา้งตน้ โดยราคาเสนอขายตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตลาด ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บริษัทไดก้ าหนดใหบุ้คคลในวงจ ากัดที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ในครัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ มทุน
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ขา้งตน้ 
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 (2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บรษิัทฯจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดัทัง้หมดเป็นเงินทนุหมนุเวียนใชใ้นกิจการ 

 (3)  ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  

-ไม่มี- 

 (4)   ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว  

  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้ับบุคคลใน วงจ ากัดมีความ
เหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัดดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที่
คณะกรรมการบรษิัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบคุคลใน
วงจ ากดัดงักล่าว เป็นผูม้ีศกัยภาพในการลงทนุในหุน้ของบรษิัท  

 โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าใหบ้ริษัทด าเนินการตามแผนการยา้ยจาก
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
ไดส้ าเรจ็   

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทขอรบัรองว่า คณะกรรมการบรษิัทไดใ้ชค้วามระมดัระวงัในการพิจารณาและตรวจสอบขอ้มลูของผูล้งทนุแลว้ 
และมีความเห็นว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสม 

7. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคนืประโยชนจ์ากกรรมการ ในกรณีทีก่รรมการไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่
เก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามัญครัง้นี ้หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหม
ทดแทนจากกรรมการคนนั้นได ้แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบรษิัทไม่ด  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้อง
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อ
หุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้รษิัทด าเนินการฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการ
ส่งคืนประโยชนด์งักล่าวใหแ้ก่บริษัทได ้หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุ้ นดงักล่าว
สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 



                    หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 
                    บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 
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จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

 ขอแสดงความนับถอื 

 บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 

 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


