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ที่ CS.014/2563 

วนัท่ี 30 เมษายน 2563 

เร่ือง  แจ้งมติทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท เพาเวอร ์โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ัดให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชมุโรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 
ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี ซึ่งมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุทั้งดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม
ทั้งสิน้ 48 ราย ถือหุน้รวม 6,883,656,073 หุน้ (หรือ 58.0422 %) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ 
(จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัท 11,859,747,896 หุน้) ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชมุและสามารถเปิดประชมุได ้เป็นไป
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 โดยที่ประชุมมีมติสรุป
ไดด้งัต่อไปนี ้

1) มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 

2) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

3) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 (โดยการจ่ายปันผลจ่ายจากราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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4) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

1. ดร.พระนาย กังวาลรัตน ์ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,850,962,573 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5251 
ไม่เห็นดว้ย   32,693,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4749 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

2. นายอัณณพ พุ่มกุมาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,850,473,573 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5180 
ไม่เห็นดว้ย   33,182,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4820 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073    
บตัรเสีย 0 เสียง   

3. นายกัมพล ตติยกวี ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,850,473,573 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.5180 
ไม่เห็นดว้ย   33,182,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.4820 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสยีง   

5) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 
3,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสยีง   
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6) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง 

 รายนาม เลขที่ใบอนญุาต 

1. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ 4521 

2. นายชยพล           ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 

3. นางสาวรสพร      เดชอาคม 5659 

4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 

5. นางสาวรุง้นภา    เลิศสวุรรณกลุ 3516 

6. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ 4807 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรบัปี 2563 และ
ผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการในปี 2563 และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 4,809,000 บาท รวมทัง้มอบอ านาจใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูพ้ิจารณาค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ใหม่ในปี 2563 โดยตอ้งผ่านการพิจารณา
อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

7) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และการ
มอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

8) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4  เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
การมอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

9) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

10) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ขอ้ 36 พร้อมทัง้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษทัฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษทัฯ และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

11) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 38 เพือ่ใหส้อดคล้อง
ตามทีก่ฎหมายก าหนด และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

12) มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบริษทัฯ โดยการรวมหุ้น จาก
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เดิม หุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท พร้อมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธขิองบริษัทฯ 
ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลคา่หุน้ทีต่ราไว้ของบริษัทฯ และการมอบอ านาจ ตาม
รายละเอียดทีเ่สนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 6,883,656,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 48 ราย 6,883,656,073 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

13) มีมติรับทราบการย่ืนค าขอย้ายหลักทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยัง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

 

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางสาวอนงค ์พานชิเจรญินาน) 
 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

 

  


