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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3  

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
วันที ่25 กุมภาพันธ ์2563 

ขา้พเจา้บริษัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 25 

กมุภาพนัธ ์2563 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุน / การเพิ่มทุน 

 การลดทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ให้
พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 2,145,479.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ ในส่วนที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ซึ่งสิน้สดุระยะเวลาการใชสิ้ทธิแลว้ จ านวน 21,454,791 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท รวมถึง การอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

 การเพิ่มทุน  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ใหพ้ิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,185,974,789.60 บาท เป็น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้สามญั จ านวน 4 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10  บาท รวม เป็นจ านวน 0.4 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สามญั 4 0.10 0.4 
ในการใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  
  ก. รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่าหุ้น หมายเหตุ 
นายธนากร  เจตบตุร  
ซึ่งเป็นพนกังานของบรษิัทฯ 
และไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนัของบรษิัทฯ 

4  คณะกรรมการจะ
ก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้ในราคาที่ไม่ต  ่ากว่า

ราคาตลาด 

ตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทจะก าหนด 

โปรดดหูมาย
เหต ุขอ้ 1 -2 
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หมายเหตุ:  

1. ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/ 2563 เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 4 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใหแ้ก่ นายธนากร  เจตบตุร  

ทัง้นี ้ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บรษิัท  โดยราคาเสนอขายดงักล่าวจะเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาดของหุน้ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายดงักล่าว โดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาด 

โปรดพิจารณารายละเอียดของบคุคลในวงจ ากดั ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ และหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาขายต่อหุน้ ใน
สารสนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

2. ประธานกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษิทัฯ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่จ าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

2.1 ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่า
หุน้ ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

2.2 เจรจา เขา้ท า ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จ าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ การเพิ่มทุน และวิธีการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

2.3 ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั การ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง การ
ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรบัเอกสาร ต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2.4 แกไ้ขเพิ่มเติมวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  รวมทัง้ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทนุของบรษิัทฯ ดงักล่าว 

2.5 ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

 ข. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

 เนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จึงไม่มีเศษหุน้ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภช
นา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มี
สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2563 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต      

4.1  การด าเนินการจดทะเบียน ลดทนุ/เพิ่มทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อรบัหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเขา้ท า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

 เนื่องจากบรษิัทฯมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
คณุสมบตัิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ในการยา้ยจากหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (SET) การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อไม่ใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้อนัเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯ โดยจะน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนของบรษิัทฯ 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นีจ้ะท าใหบ้รษิัทสามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงคแ์ละยา้ยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไปในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะของกิจการ
ภายหลงัหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอืน่ (ถา้ม)ี  

7.2  ผูจ้องซือ้หุน้เพิม่ทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงาน เริ่มตัง้แต่เมื่อผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุไดร้บัการจดทะเบียน
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 25 กมุภาพนัธ ์2563 

2. ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2563 

16 มีนาคม 2563 

3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 30 เมษายน 2563 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ เก่ียวกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และเรื่องอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้
ถือหุน้มีมติอนมุตัิ 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

5. ด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนญุาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

6. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ที่ไดร้บัจากบุคคลในวงจ ากดั 
และเรื่องอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกับกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่บรษิัทฯ 
ไดร้บัช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 

  

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

         (นายภาณ ุศีติสาร) (นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน) 

    กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


