ที่ CS.007/2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปั นผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ การกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563
(“ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ”) ขึน้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. บริษัทขอแจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการที่สาคัญ
ดังนี ้
1. อนุมตั ิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ให้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 9,600,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.03 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562
(งบเฉพาะกิจการ)
• จ่ายเงินปั นผลอัตราหุน้ ละ 0.010 บาท รวมเป็ นเงิน 118,597,478.96 บาท จากกาไรสุทธิของปี 2562 และ
กาไรสะสม โดยแบ่งเป็ น
1. จัดสรรในอัตราหุน้ ละ 0.002 บาท จากกาไรสุทธิท่ีได้รบั ยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน
(BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
2. จัดสรรในอัตราหุน้ ละ 0.008 บาท จากกาไรสุทธิท่ไี ม่ได้รบั ยกเว้นภาษี (Non-BOI)
ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record
Date) ในวัน ที่ 16 มี น าคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปั น ผลในวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง การให้สิทธิ
ดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี ้
1.) ดร.พระนาย กังวาลรัตน์
2.) นายอัณณพ พุ่มกุมาร
3.) นายกัมพล ตติยกวี
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3. อนุมัติ แ ละเห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 (“ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ”) เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 จานวน 3,500,000 บาท
4. อนุมตั ิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ลุ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
และเสนอค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวยังไม่
รวมถึงบริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ในปี 2563 จึงขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าสอบบัญชีตามปริมาณงานที่จะเกิดขึน้ ภายในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการดาเนินการเชิงพาณิชย์ ทางผูส้ อบบัญชีไม่สามารถ
กาหนดค่าสอบบัญชีท่เี หมาะสมได้
5. อนุมตั ิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน 2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,188,120,268.70 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,185,974,789.60 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากการรองรับการใช้
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทที่จดั สรรให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัท (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
PSTC-WA”) ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
6. อนุมตั ิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยน
ของบริษัทฯ บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,185,974,789.60 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่จานวน 1,185,974,790 บาท หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท โดยหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับหุน้ จดทะเบียนของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ ดังรายละเอียดปรากฎ
ตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
7. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 4 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
ให้แก่นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็ นพนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานคนอื่นของบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเป็ นการจัดสรรหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
กาหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และราคาเสนอขายหุน้ ต้องไม่ต่ากว่า ราคาตลาด
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ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุน้
8. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ทเี่ สนอแก้ไขใหม่

ข้อ 36. ประกอบกิจกำร โรงแรม ภัตตำคำร บำร์
ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง อำบอบนวด โรงภำพยนตร์ โรง
มหรสพ สถำนพักตำกอำกำศ สนำมกีฬำและ
สระว่ำยนำ้

ข้อ 36. ประกอบกิจกำร โรงแรม ภัตตำคำร บำร์
ไนต์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภำพยนตร์ โรงมหรสพ
สถำนพักตำกอำกำศ สนำมกีฬำและสระว่ำย
นำ้

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีบริษัทฯ นาวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ขา้ งต้น ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเรียบร้อยแล้วไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคาบางประการตามที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอ
เสนอต่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทน
ผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียน
มหาชนจากัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทกุ ประการ
9. อนุมตั ิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อบังคับปั จจุบนั

ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข

“ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่ า งน้อ ยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุม เช่ น ว่ านีใ้ ห้
เรี ย กว่ า “การประชุ ม สามั ญ ” การประชุ ม สามั ญ
ดัง กล่ า วให้ก ระท าภายในสี่ (4) เดื อ นภายหลัง การ
สิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

“ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่ า งน้อ ยปี ละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้
เรี ย กว่ า “การประชุ ม สามั ญ ” การประชุ ม สามั ญ
ดัง กล่ า วให้ก ระท าภายในสี่ (4) เดื อ นภายหลัง การ
สิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งหุน้ นับ ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลาย
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รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่
จ าหน่ า ยได้ทั้ง หมด หรื อ จ านวนผู้ถื อ หุ้น ไม่ น้อ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกัน
ทาหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการ
ประชุม วิ สามัญ เมื่ อ ใดก็ ได้โดยในหนัง สื อ ร้อ งขอนั้น
จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับ
แต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้ ”

คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
เหตุ ผ ลในการที่ ข อให้เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชั ด เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้
ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรค
สอง ในกรณี เช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 42 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท”

ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีบริษัทฯ นาข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ขา้ งต้นซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเรียบร้อยแล้วไป
จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคาบางประการตามที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้ เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอ
เสนอต่อให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทน
ผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทฯ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียน
มหาชนจากัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทกุ ประการ
10. อนุมัติและเห็น ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (“ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น”) พิจารณาการอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้
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หุน้ ของบริษัทฯ ลดลงจานวน 9,487,798,320 หุน้ จากเดิม 11,859,747,900 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
เป็ นจานวน 2,371,949,580 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็ นผลให้จานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ดังนี ้

จำนวนหุน้ จดทะเบียน

ประเภทของหุน้

ก่อนกำรรวมหุน้ มูลค่ำหุน้ ที่
ตรำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท

ภำยหลังกำรรวมหุน้ มูลค่ำ
หุน้ ที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท

หุน้ สำมัญ

11,859,747,900

2,371,949,580

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

ทัง้ นี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50
บาท จะส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ บางรายมีเศษหุน้ เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุน้ ใหม่ ซึ่งเศษหุน้ เดิมในจานวน
ดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้และการปั ดเศษหุน้ เดิมนัน้ บริษัทฯ จะ
มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูด้ าเนินการ ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาสิทธิของผูถ้ ือ
หุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิจากการปั ดเศษหุน้ เดิมดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุน้ เดิมที่ถกู ปั ดทิง้ ในราคา
ต่อหุน้ เท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษ
หุน้ ได้ท่ีสานักงานของบริษัท ณ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั ผลกระทบรายใด
ไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิในการรับเงิน
สดชดเชย
11. มีมติให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ การยื่นคาขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
12. อนุมัติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
วิ ภ าดา ภั ต ตาคารจิ ต รโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิ น 62 ถนนพหลโยธิ น แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
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วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11
วาระที่ 12

วาระที่ 13
วาระที่ 14

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ ให้แ ก่ บุค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement)
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
กาหนด
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม หุน้ ละ
0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท พร้อมทัง้ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
พิจารณารับทราบการยื่นคาขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี ้ ให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date) ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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สารสนเทศของบริษทั เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เรื่อง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PSTC”) ครัง้ ที่
2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ”) ได้มีมติให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจาก 1,185,974,789.60 บาท เป็ น 1,185,974,790.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 4 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยจะมีการ
นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปนัน้
ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่งเป็ นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
เป็ นเรื่องที่มีนัยสาคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญ จานวน 4 หุน้ ในคราวเดียว ให้แก่ นายธนากร เจต
บุตร ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยกาหนดราคาเสนอขายให้เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผู้
ลงทุน โดยราคาเสนอขายต้องเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาด ทั้งนี ้ “ราคาตลาด” หมายถึง ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (“ประกาศ PP”)
นอกจากนี ้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ มทุนตามที่จาเป็ น
และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด จานวน 4 หุน้
บุคคลที่จะได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 4 หุน้ มีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล

:

นาย ธนากร เจตบุตร

สัญชาติ

:

ไทย

อาชีพ

:

พนักงานบริษัท

ประสบการณ์ทางาน

:

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั บริษัท

:

ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามเกณฑ์ ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และไม่ มี
ความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท (ทั้งนีใ้ นวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ล่าสุดของบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 337,940
หุน้ (ร้อยละ 0.00)

ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลข้างต้นจะไม่เป็ นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีห น้าที่ทาคาเสนอซื อ้
หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนีบ้ ุคคลข้างต้นไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือการบริหารงานของบริษัท
โดยการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ให้กับบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ให้เป็ นไปตามราคาที่กาหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ากว่าราคาตลาด ทัง้ นี ้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของ
หุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
3.

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด และแผนการใช้เงิน
เนื่องจากบริษัทฯมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากเดิมหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท
เพื่อให้เป็ นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไป
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การเพิ่มทุนในครัง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ให้
เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยจะ
นาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุน้ สามั ญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้ เดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บคุ คลในวงจากัด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนให้กบั บุคคลในวงจากัด
4.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
Control Dilution = 1 -

QO
QO +QP

โดยที่ QO = จานวนหุน้ ชาระแล้วก่อนเสนอขายหุน้ ให้แก่บคุ คลในวงจากัด จานวน 11,859,747,896 หุน้
QP = จานวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่บคุ คลในวงจากัด จานวน 4 หุน้
ดังนัน้ Control Dilution = 1 = 1 - 100%
= 0.00%

11,859,747,896
11,859,747,896 + 4

4.2 การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
Price Dilution =

รำคำตลำด - รำคำตลำดหลังเสนอขำย
รำคำตลำด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทที่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
ทัง้ นี ้ ยังไม่สามารถคานวณผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) ของการเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนจานวน 4 หุน้ นีไ้ ด้ เนื่องจากปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าว
4.3 การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution : EPS Dilution)
EPS Dilution =

(EPSO -EPSN )
EPSO

โดยที่ EPSO = ส่วนแบ่งกาไรก่อนการเสนอขาย =
EPSN = ส่วนแบ่งกาไรหลังการเสนอขาย =
EPS Dilution =

3,128.78 ล้านบาท
11,859,747,896

= 0.26

3,128.78 ล้านบาท
11,859,747,896 + 4

= 0.26

(EPSO -EPSN )
EPSO
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(0.26-0.26)
=
0.26
= 0%
4.4 ความคุม้ ค่าที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั เปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้
-ไม่มี5.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด
(1)

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ บริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุน้
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษทั ฯ และให้เป็ นไปตาม
คุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ากว่าราคาตลาด ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้บุคคลในวงจากัดที่จะได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ในครัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ที่กาหนดไว้ใน
หัวข้อข้างต้น
(2)

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทฯจะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิ่มทุนให้กบั บุคคลในวงจากัดทัง้ หมดเป็ นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ

(3)

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัท
-ไม่มี-

(4)

ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจากั ด ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย
เหตุผลและความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาและมี ความเห็ น ว่ าราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้กับ บุคคลใน
วงจากัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ ให้กับบุคคลในวงจากัดดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจากัดดังกล่าว เป็ นผูม้ ีศกั ยภาพในการลงทุนในหุน้ ของบริษัท
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โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน ของบริษัท ให้แ ก่บุคคลในวงจากัด จะท าให้บริษัท ดาเนินการตาม
แผนการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้สาเร็จ
6.

คารับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล
ของผูล้ งทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ่มี ีความเหมาะสม
7.

สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีทกี่ รรมการไม่ปฏิบัติตาม
Fiduciary Duty

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี ้ หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จะแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือ
หุ้น แจ้ง ผู้ถื อ หุ้น นั้น ๆ สามารถฟ้ อ งเรี ย กร้อ งค่ า เสี ย หายจากกรรมการคน ดัง กล่ า วแทนบริ ษั ท ได้ ตามมาตรา 85 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ หากการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวนัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ
ชอบ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการฟ้องเรียกให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่บริษัทได้ หากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผถู้ ือหุน้ แจ้งภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้ แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชั ่น เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้ำพเจ้ำ บริษัท เพำเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรครัง้ ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 เกีย่ วกับกำรเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1.

การลดทุน / การเพิ่ มทุน

การลดทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้น ประจำปี 2563 (“ที่ประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้น”) ให้ พิจำรณำอนุ ม ัติ กำรลดทุ นจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 2,145,479.10 บำท จำกเดิมทุ นจดทะเบียน
1,188,120,268.70 บำท เป็ นทุ นจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 1,185,974,789.60 บำท โดยกำรตัดหุ้น จดทะเบียนที่ย ังไม่ ได้
ออกจำหน่ ำยของบริษัทฯ ในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกตำมโครงกำร ESOP ซึ่ง
สิ้นสุดระยะเวลำกำรใช้สทิ ธิแล้ว จำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท รวมถึง กำรอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำว
การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 ให้พจิ ำรณำอนุมตั กิ ำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำก 1,185,974,789.60 บำท เป็ น 1,185,974,790.00 บำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญ จำนวน 4
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.10 บำท รวม เป็นจำนวน 0.4 บำท โดยเป็นกำรเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกำหนดวัตถุประสงค์
ในกำรใช้เงินทุน
 แบบมอบอำนำจทัวไป
่
(General Mandate)
2.

ประเภทหุ้น
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น
4
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.10
-

รวม
(บาท)
0.4
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จานวน
หุ้น

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

นำยธนำกร เจตบุตร
ซึง่ เป็นพนักงำนของบริษทั ฯ
และไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั ฯ

4

คณะกรรมกำรจะ
กำหนดรำคำเสนอขำย
หุน้ ในรำคำทีไ่ ม่ต่ำกว่ำ
รำคำตลำด

ตำมทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั จะกำหนด

โปรดดูหมำย
เหตุ ข้อ 1 -2
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หมำยเหตุ:
1. ตำมที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิให้บริษัทฯจัดสรรหุ้น สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ
จำนวน 4 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ให้แก่ นำยธนำกร เจตบุตร
ทัง้ นี้ กำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นให้กบั บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเป็ นไปตำมรำคำที่กำหนดโดย
คณะกรรมกำรบริษัท โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำวจะเป็ นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำรำคำตลำดของหุ้นของบริษัทฯ ทัง้ นี้
“รำคำตลำด” หมำยถึง รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำรติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันกำหนดรำคำเสนอขำยดังกล่ำว โดยมีส่วนลดได้แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของรำคำ
ตลำด
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ควำมสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ และหลักเกณฑ์กำรกำหนดรำคำ
ขำยต่อหุน้ ในสำรสนเทศกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2. ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรฝ่ำยกำรเงิน และ/หรือบุคคลใดๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกบุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
พิจำรณำและดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็น เกีย่ วข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ กำรเพิม่ ทุน และกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 กำหนดเงือ่ นไขและรำยละเอียดต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพำะกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวทั้งจานวน ระยะเวลำกำรเสนอขำย รำคำเสนอขำย กำร
จองซื้อ กำรชำระเงินค่ำหุ้น ตลอดจนกำรกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
2.2 เจรจำ เข้ำทำ ลงนำมและแก้ไขเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ กำร
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ และกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ กำรเพิม่ ทุน และวิธกี ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
2.3 ลงนำมในแบบคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่ำว ตลอดจนตรำสำร หรือเอกสำรใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ กำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กำร
รับรองเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กำรติดต่อ กำรยื่น และ/หรือ กำรรับเอกสำร ต่อเจ้ำหน้ำทีห่ รือตัวแทน
ของหน่ วยงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2.4 แก้ไขเพิม่ เติมวิธกี ำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ รวมทัง้ เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังกล่ำว
2.5 ดำเนินกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ กำรเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ และกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ข. การดาเนิ นการของบริษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุ้น
เนื่องจำกกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนและกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด
จึงไม่มเี ศษหุน้
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3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษำยน 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภำดำ
ภัตตำคำรจิตรโภชนำ เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร โดย
กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record date) ในวันที่ 16 มีนำคม 2563
4.

การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1 กำรด ำเนิ นกำรจดทะเบียน ลดทุ น/เพิ่มทุ นจดทะเบียน แก้ ไขหนั งสือบริคณห์ สนธิ และกำรจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
4.2 กำรดำเนินกำรขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เนื่องจำกบริษทั ฯมีควำมประสงค์จะเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกเดิมหุน้ ละ 0.10 บำท เป็นหุน้ ละ 0.50 บำท
เพื่อให้เป็ นไปตำมคุณสมบัตติ ำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในกำรย้ำยจำกหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กำรเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิด
เศษหุน้ ภำยหลังกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้ของบริษทั ฯ โดยจะนำ
เงินทีไ่ ด้จำกกำรเพิม่ ทุนไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ

6.

ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนในครัง้ นี้จะทำให้บริษทั สำมำรถดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และย้ำยหลักทรัพย์จดทะเบียนไป
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 นโยบำยเงินปนั ผล
บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะของกิจกำรภำยหลังหักภำษีและเงินทุนสำรองตำมกฎหมำยและทุนสำรองอื่น (ถ้ำมี)
7.2 ผูจ้ องซื้อหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลจำกกำรดำเนินงำน เริม่ ตัง้ แต่เมื่อผูจ้ องซื้อหุน้ เพิม่ ทุนได้รบั
กำรจดทะเบียนเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แล้วกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงพำณิชย์ เป็นต้น

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563
2. กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2563
3. ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
4. ดำเนินกำรจดทะเบียนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับกำรเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน และเรื่องอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงพำณิชย์
5. ดำเนินกำรเสนอขำยและจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement)
6.

ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้วทีไ่ ด้รบั จำกบุคคลใน
วงจำกัด และเรื่องอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกระทรวงพำณิชย์

วัน เดือน ปี
25 กุมภำพันธ์ 2563
16 มีนำคม 2563
30 เมษำยน 2563
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
หลังจำกได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั ชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน

บริษทั ฯ ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั เพำเวอร์ โซลูชนั ่ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

(นำยภำณุ ศีตสิ ำร)

(นำงสำวอนงค์ พำนิชเจริญนำน)

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 l Registration No. 0107557000039
สำนักงำนใหญ่ อำคำรพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน 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

4

