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ที่ CS.003/2562 
          วันท่ี 11 มกรำคม 2562 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 
11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสาย
ไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 125 ราย ถือ
หุ้นรวม 3,842,914,265 หุ้น (หรือ 58.7022 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายทั้งหมดของบริษทั (จ านวนหุ้นทั้งหมด 6,546,457,687 
หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้  

 

1) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,789,065,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม (112ราย) 3,789,065,364    

 

2) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 

4  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,789,065,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม (114 ราย) 3,789,065,564    
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3) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ ามันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย 

ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,842,559,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9907 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 335,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0092 
รวม (125) ราย 3,842,914,265    

 

4) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,842,914,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (125) ราย 3,842,914,265    

 

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ด้วยคะแนน

เสียงดังนี้  

เห็นด้วย 3,842,914,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (125) ราย 3,842,914,265    
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6) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 3,842,914,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม (125) 3,842,914,265    

 

เรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
            

 
            (นำงสำวอนงค์  พำนิชเจริญนำน)  

        ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 


