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ที่ CS.018/2562 
          วนัท่ี 26 เมษำยน 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่  26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนน
พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ
รวมทัง้สิน้ 54 ราย ถือหุ้นรวม 3,600,181,782 หุ้น (หรือ 52.3385 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายทัง้หมดของบริษัท (จ านวน
หุ้นทัง้หมด  6,878,653,780  หุ้น) ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 โดยทีป่ระชมุมีมติสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  11 มกราคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี ้ 

เห็นด้วย 3,598,521,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (51 ราย)  3,598,521,782    

2) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  

3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

เห็นด้วย 3,600,121,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (53 ราย) 3,600,121,782    
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4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 

เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (54 ราย) 3,600,181,782    

 
5) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมตัิการแต่งตัง้คณะกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

6)  

1. นายนายสวุิทย์  สงิหจนัทร์ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (54 ราย) 3,600,181,782    

 

2. นายพิทยาธร  มฤทสุาธร ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (54 ราย) 3,600,181,782    

6) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ด้วยคะแนน

เสียงดังนี ้

เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (54 ราย) 3,600,181,782    
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7) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมตัิให้แต่งตัง้ 

 

 รายนาม เลขท่ีใบอนญุาต 
1. นำงสำวพิมพ์ใจ   มำนิตขจรกิจ 4521 
2. นำยชยพล           ศภุเศรษฐนนท์ 3972 
3. นำงสำวรสพร      เดชอำคม 5659 
4. นำงสำวสมุนำ     พนัธ์พงษ์สำนนท์ 5872 
5. นำยโสภณ          เพิ่มศิริวลัลภ 3182 
6. นำงสำวรุ้งนภำ    เลศิสวุรรณกลุ 3516 
7. นำงสำวอรวรรณ  เตชวฒันสริิกลุ 4807 

 

  แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ส าหรับปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 4,250,000 บาท และมีคา่ด าเนินการตรวจ BOI จ านวน 600,000 บาท  ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

 

เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม (54 ราย) 3,600,181,782    

 

8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ 
เห็นด้วย 3,600,181,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย     - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

รวม (54 ราย) 3,600,181,782    
 

เรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
     ขอแสดงควำมนบัถือ 

            
            (นำงสำวอนงค์  พำนิชเจริญนำน)  

        ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 


