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วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 

 

เรื่อง  แจง้มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 2/2562 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
2/2562 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอย
พหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุทั้งดว้ยตนเอง 
และโดยการมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 112 ราย ถือหุน้รวม 3,844,098,995 หุน้ (หรือ 55.8845 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่าย
ทั้งหมดของบริษัทฯ (จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายทั้งหมดของบริษัท 6,878,653,780 หุน้) ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชุมและสามารถเปิด
ประชุมได ้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 42 โดยที่
ประชมุมีมติสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี่ส่วนได้เสียพิเศษ อนุมัติการเข้าท ารายการลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยการซื้อและรับโอน
กิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิง้ จ ากัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงเข้าข่ายเป็นการ
เข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 3,844,098,312 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย   482 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 110 ราย 3,844,098,794 เสียง   
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2) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจ านวน 
65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 755,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
690,010,857.10  บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จ านวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
พร้อมทัง้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 3,844,098,795 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 111 ราย 3,844,098,795 เสียง   

 

3) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 498,109,411.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 690,010,857.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,188,120,268.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) พร้อมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 3,844,098,795 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 111 ราย 3,844,098,795 เสียง   
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4) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซ่ึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริษัท บีจีที โฮลดิง้ จ ากัดจ านวน 4,981,094,116 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนให้แก่บริษัท บีจีท ีโฮลดิง้ จ ากัดในการโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท บีจีท ีโฮลดิง้ จ ากัดซ่ึง
รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด ทีบ่ริษัท บีจีท ีโฮลดิง้ จ ากัดถืออยู่ ณ วันโอนกิจการ 
จ านวน 39,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท 
บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัดคิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 4,263,000,000 บาท แทนการช าระด้วยเงนิสด (Payment 
in Kind) และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 3,844,098,995 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 112 ราย 3,844,098,995 เสียง   

 

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื
บริคณหส์นธขิองบริษทัฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และการ
มอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 3,844,098,995 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 112 ราย 3,844,098,995 เสียง   

 

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน) 
 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 


