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ที ่CS.035/2560 
          วนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
2. สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
4. สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
5. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอสิระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. 
7. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2560 ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 22 กนัยายน 2560 ครัง้ที่ 6/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 และครัง้ที่ 7/2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 
ได้มีมติให้นดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุวิภาดา ภตัตาคาร
จิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220  เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่ ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 ไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและตรงตามมติของที่ประชมุ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากัด ดังนี ้
 

วาระที่ 2.1     พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากัด    

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :    ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนจ านวน
ทัง้สิน้ 41,632,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด (“บิ๊กแก๊ส”) ภายหลงัการเข้าท าธุรกรรม
ดงักลา่วในราคาหุ้นละประมาณ 32.43 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,350,000,000 บาท ในการนี ้บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุโดยการออกและ
เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิ๊กแก๊สตามรายละเอียดที่จะได้
กล่าวต่อไปในวาระที่ 2.2 และ 2.3 โดยภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินการซือ้หุ้นเพิ่มทนุบ๊ิก
แก๊สทัง้จ านวนได้แล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2560 

อนึง่ การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุบ๊ิกแก๊สในครัง้นีม้ีข้อพงึพิจารณาเพิ่มเติมดงันี ้

(ก) การเข้าท ารายการในครัง้นี เ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดงักล่าว
ด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัท ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และงบการเงินรวมของบิ๊กแก๊ส สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบิ๊กแก๊ส
แล้วพบว่า การเข้าท ารายการดงักลา่วมีขนาดของรายการสงูสดุเมื่อค านวณ
รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.80 ของ
มลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (โดยบริษัทไม่มีรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี)้ เข้า
ข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั กลา่วคือ รายการดงักลา่วมีมูลค่าเท่ากบัหรือสงูกว่า
ร้อยละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จดัท าสารสนเทศเก่ียวกับ
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจดัท าสารสนเทศเวียนให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 

แม้ว่าขนาดรายการของการเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุบิ๊กแก๊สทัง้จ านวนข้างต้นจะไม่
ถึงร้อยละ 50 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย แตเ่นื่องด้วย
การด าเนินการดงักล่าว ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทและการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามรายละเอียดที่จะได้กลา่วต่อไปในวาระที่ 2.2 และ 2.3 มี
ความเก่ียวเนื่องและเป็นเง่ือนไขที่ส าคญัซึง่กนัและกนั คณะกรรมการจึงเห็น
ควรแจ้ง พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้น
เพิ่มทุนบิ๊กแก๊สเพื่อให้ครบจ านวนร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้ นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบิ๊กแก๊สด้วย โดยหากเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งข้างต้นไม่ได้
รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าเร่ืองอื่น ๆ ทัง้หมดไมไ่ด้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

(ข) การเข้าท ารายการในครัง้นีไ้มเ่ข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) แตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทเร่ืองการ
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ     : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเข้า
ซือ้หุ้ นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สข้างต้น พร้อมเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี
อ านาจพิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบั
การเข้าลงทนุในบิ๊กแก๊สข้างต้นตามที่จ าเป็นและสมควร 

 

หมายเหต ุ                         : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  

วาระที่  2.2    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ 
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :     เพื่อรองรับการเข้าลงทนุในบิ๊กแก๊ส ตลอดจนเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมระยะ
สัน้แก่เจ้าหนีส้ถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการ
ด าเนินกิจการของบริษัทต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
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บริษัท จ านวน 265,000 ,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
491,337,613.50 บาท เป็นจ านวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(“ หุ้นสามัญเพิ่ มทุน ”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ 
(แบบ 53-4) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

พร้อมกนันี ้ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้
 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท (เจ็ดร้อยห้าสบิหกล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยสบิ
สามบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพนัห้าร้อยหกสบิสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพนัหนึง่
ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพนัห้าร้อยหกสบิสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพนัหนึง่

ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี- หุ้น (-)” 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ     : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 
4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

 หมายเหต ุ                         : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ 

  
วาระที่  2.3    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :    ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิ จ า รณาอนุมัติ ก า รจัดส ร รหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุนจ า นวน ไม่ เ กิ น 
2,650,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

  1.  จ านวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็น
มูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 1,440,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งไม่
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เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาด โดยค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของ
บริษัทท่ีมีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัจ านวน 15 วนัท าการ
ติดต่อกนั ทัง้นี ้ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนข้างต้น 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กิน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมี
มติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายและก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นส่วนที่เหลือดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่นา่จะดีที่สดุ
ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทนุ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีมีการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย ทัง้นี ้ราคาเสนอ
ขายหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วจะไมต่ ่ากวา่ 0.72 บาท 

 

  2.  จ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้ น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราว) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 
โดยก าหนดราคาเสนอขายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่นา่จะดีที่สดุตาม
สภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทท่ีมีการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการแตไ่ม่เกิน 15 
วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

 

   อยา่งไรก็ดี ในวนัท่ีบริษัทเสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วมี
ราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกัของหุ้นของบริษัท ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7-15 
วนัท าการก่อนวนัเสนอขาย) กลุ่มบุคคลข้างต้นจะถกูห้ามน าหุ้นที่ได้รับ
จดัสรรออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ฯ รับหุ้นดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดย
ภายหลงัจากวนัรับหลกัทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่มบุคคลดงักลา่ว
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

 

  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด
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หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทจะน าเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวตัถุประสงค์
ดงันี ้

 

1.  เพื่อใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการลงทุนซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม  
ทุนของบิ๊กแก๊ส เพื่อให้การเข้าลงทุนดงักล่าวเป็นผลส าเร็จและเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

   2.  เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ ระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 
    3.  เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ     : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement)  

 

หมายเหต ุ                         : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่ม
วตัถปุระสงค์จ านวน 9 ข้อดงัต่อไปนี ้(จากเดิมที่มีอยู่จ านวน 44 ข้อ) เป็นวตัถปุระสงค์ข้อ 
45. ถึงข้อ 53. ของบริษัท 

“ข้อ 45. ประกอบกิจการผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซือ้ จัดหา รับจ้าง
ประกอบ รับจ้างผลิต เช่า ให้เช่า ติดตัง้ ทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และกระจกทุกประเภท 
รวมทัง้อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ชิน้ส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า 
ดงักลา่ว 

ข้อ 46. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลติ น าเข้า สง่ออก จ าหนา่ย รับจ้างประกอบ รับจ้าง
ผลิต ให้เช่า ติดตัง้ทดสอบ ตรวจรับ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ที่ปรึกษา 
บริการ เก่ียวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสงู ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบ
ดับเพลิง ระบบประหยัดพลังงาน (Energy saving)  ระบบจัดเก็บพลังงาน
(Energy Storage System) งานท่อร้อยสายทุกประเภท และสถานีไฟฟ้าย่อย 
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(Substation) รวมทัง้ส่วนประกอบ ชิน้ส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบ
ดงักลา่ว 

ข้อ 47. ประกอบกิจการจ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซือ้ จัดหา เช่า ให้เช่า 
ติดตัง้ ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัศนูย์ข้อมลู 
(Data Center) 

ข้อ 48. ประกอบธุรกิจขนสง่ วตัถดุิบ ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ 

ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนสง่น า้มนัโดยระบบขนสง่ทางท่อ ขนสง่ และขนถ่ายน า้มนัทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ รวมตลอด
ถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเนื่องจากการขนส่งทางท่อ ประกอบ
กิจการอื่นใดที่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัการขนสง่น า้มนัและส ารองน า้มนั 

ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน า้มันเชือ้เพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) การจ าหน่ายก๊าซ (LNG) และให้บริการติดตัง้ ตรวจสอบ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและแก้ไขอปุกรณ์ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลว อปุกรณ์ปอ้งกนั
วินาศภยัทกุประเภท และบริการเก่ียวกบัน า้ยากนัสนิมส าหรับยานพาหนะทุก
ประเภท 

ข้อ 51. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการและคลงัเก็บ น า้มนัเชือ้เพลงิ แก๊ส 
ทกุประเภท ทัง้ระบบและโรงงานแก๊ส 

ข้อ 52. ประกอบกิจการ พฒันาและด าเนินการระบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

ข้อ 53. ประกอบกิจการ ร่วมทนุและการสมัปทานในการด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงค์
ทัง้หมด ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ 
ทัง้ในและตา่งประเทศ” 

 พร้อมทัง้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วตัถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดงันี ้

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 53 ข้อ” 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิ
วัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์)  



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 
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หมายเหต ุ : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว ในการนี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 (Record Date) ในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2560 

  
อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือนายสวุิทย์ สิงห

จนัทร์ ซึง่เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้และ
มอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเร่ิมประชุม ทัง้นี ้โปรดพิจารณาประวตัิของกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น
ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว 
บริษัทจะเปิดให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัประการใด  กรุณาติดต่อ แผนกเลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์  

02-993-8982 ตอ่ 1613 
 
 

 ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
  

 (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

 
          
 

 
        
            




