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ที่ CS046/2560 
 

11 ตลุาคม 2560 
 

เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการ เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทและการเพิ่มวาระการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
7/2560 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ขึน้เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม
วาระการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 และอนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์จ านวน 9 ข้อดงัต่อไปนี ้
(จากเดิมที่มีอยูจ่ านวน 44 ข้อ) เป็นวตัถปุระสงค์ข้อ 45. ถึงข้อ 53. ของบริษัทฯ   

“ข้อ 45. ประกอบกิจการผลติ จ าหนา่ย น าเข้า สง่ออก ออกแบบ จดัซือ้ จดัหา รับจ้างประกอบ รับจ้างผลติ เช่า ให้เช่า ติดตัง้ 

ทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และกระจกทกุประเภท 

รวมทัง้อปุกรณ์ สว่นประกอบ ชิน้สว่น อะไหล ่อปุกรณ์ตอ่พว่งของสนิค้า ดงักลา่ว 

ข้อ 46. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลติ น าเข้า สง่ออก จ าหนา่ย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลติ ให้เช่า ติดตัง้ทดสอบ ตรวจรับ 

ฝึกอบรม ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ เก่ียวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสงู ระบบป้องกนัเพลิงไหม้ 

ระบบดบัเพลิง ระบบประหยดัพลงังาน (Energy saving)  ระบบจัดเก็บพลงังาน(Energy Storage System) งาน

ท่อร้อยสายทกุประเภท และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) รวมทัง้ส่วนประกอบ ชิน้สว่น อะไหล ่อปุกรณ์ต่อพ่วง

ของระบบดงักลา่ว 

ข้อ 47. ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซือ้ จัดหา เช่า ให้เช่า ติดตัง้ ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม

บ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัศนูย์ข้อมลู (Data Center) 

ข้อ 48. ประกอบธุรกิจขนสง่ วตัถดุิบ ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ 

ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ ขนสง่ และขนถ่ายน า้มนัทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ รวมตลอดถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเนื่องจากการขนส่งทางท่อ 

ประกอบกิจการอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัการขนสง่น า้มนัและส ารองน า้มนั 

ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน า้มนัเชือ้เพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) การจ าหน่ายก๊าซ (LNG) 

และให้บริการติดตัง้ ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ป้องกัน

วินาศภยัทกุประเภท และบริการเก่ียวกบัน า้ยากนัสนิมส าหรับยานพาหนะทกุประเภท 
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ข้อ 51. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการและคลงัเก็บ น า้มนัเชือ้เพลิง แก๊ส ทกุประเภท ทัง้ระบบและโรงงาน

แก๊ส 

ข้อ 52. ประกอบกิจการ พฒันาและด าเนินการระบบการก าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 

ข้อ 53. ประกอบกิจการ ร่วมทนุและการสมัปทานในการด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ทัง้หมด ร่วมกบับคุคล คณะบคุคล 

นิติบคุคล สว่นราชการ และองค์กรของรัฐ ทัง้ในและตา่งประเทศ” 

พร้อมทัง้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ข้างต้น 
โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 53 ข้อ” 

ทัง้นี ้ขอสรุประเบียบวาระการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชมุภตัตาคารจิตรโภชนา เป็นดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิแผนการเข้าลงทนุในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั ดงันี ้

วาระท่ี 2.1 พิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 

วาระท่ี 2.2 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 2.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน) 
     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 


