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ที� CS.005/2558 
          วนัที� 8 เมษายน 2558 
 
เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 
 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย : 

1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 6งที� 2/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2557  (เอกสารประกอบ
วาระที� 1) 

2. CD-ROM รายงานประจาํปี 2557  (เอกสารประกอบวาระที� 2-3) 
3. นโยบายและรายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล  (เอกสารประกอบวาระที� 4) 
4. ประวตัิกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ  

(เอกสารประกอบวาระที� 5) 
5. รายละเอยีดผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2558  (เอกสารประกอบวาระที� 7) 
6. ขั 6นตอนการลงทะเบยีนและเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
8. ขอ้บงัคบัของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
9. แผนที�สถานที�จดัการประชุม 

 
ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการ บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครั 6งที� 1/2558 ประชุม

เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตใิหน้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องประชุมวิภาดา ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที� 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220  เพื�อพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี6 
 

วาระที� 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั $งที� 2/2557 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 6งที� 2/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 9 
ตุลาคม 2557 รายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 1 จงึขอเสนอใหท้ี�ประชุมผู้
ถอืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 6งที� 2/2557 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็ว่า ไดม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 6งที� 2/2557 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นและถูกตอ้งตรงตามมตขิอง
ที�ประชุม จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ : มตใินวาระนี6จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2557 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บริษัทได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 โดยรายงาน
ดงักล่าวมรีายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 2 

ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจาํปี 2557 โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 2 

หมายเหตุ : วาระนี6เป็นวาระเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที� 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิรวม ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแสเงนิ
สดรวม สําหรบัรอบปีบญัช ีสิ6นสุด ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เหน็ว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตามหลกับญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี สิ6นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหตุ :  มตใินวาระนี6จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อกาํหนดสิทธิในการรบั
เงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้
บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิกําไรเท่านั 6น และบรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วน
หนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

  บรษิัทมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธขิองงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรอง
อื�น (ถ้าม)ี  อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะ
ขึ6นอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายการดําเนินงานและ
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ธุรกจิ รวมถึงปจัจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัท  
โดยการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที�
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร (สิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 3) 

  จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิ6นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�ผ่านมา 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ควรใหเ้สนอที�ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณา
อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2557 โดยมรีายละเอยีดดงันี6   

1.) จดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1,528,946 บาท 
2.) จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.0074 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 16.28 ลา้นบาท 
 

  ทั 6งนี6 บรษิทักาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 
13 มนีาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หุน้ ในวนัที� 16 มนีาคม 2558  และกําหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558  
ทั 6งนี6 สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัจิากที�
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธเิป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย จาํนวน 1,528,946 บาท และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 
2557 ในอตัราหุน้ละ 0.0074 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 16.28 ลา้นบาท โดยกําหนด
รายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 13 มนีาคม 2558 
และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 
16 มนีาคม 2558  และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 

หมายเหตุ :  มตใินวาระนี6จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครั 6ง 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงที�สุดกบั
สว่นหนึ�งในสาม (1/3)  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั การออกจากตําแหน่งของกรรมการตาม
วาระนั 6นจะใชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ทั 6งนี6 กรรมการผูอ้อกตามวาระนั 6นๆ อาจถูกเลอืกเขา้รบั
ตําแหน่งใหม่อกีกไ็ด”้ 
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  สําหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีครั 6งนี6มกีรรมการที�ออกตามวาระจํานวน 3 
ท่าน ดงันี6 

1. นายภาณุ ศตีสิาร  กรรมการ / ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน กรรมการ 

3. นายวรพงศ ์ จาํจด   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 รายละเอยีดประวตักิรรมการทั 6ง 3 ท่าน ปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 4 

ความเหน็คณะกรรมการ : ตามที�ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 22 กําหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั 6นๆ อาจถูก
เลอืกเขา้รบัตําแหน่งใหม่อกีกไ็ด ้ ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัซึ�งไม่รวมกรรมการที�มี
สว่นไดเ้สยีในวาระนี6ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระทั 6ง 3 
ท่าน เป็นผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถ อกีทั 6งยงัมคุีณวุฒแิละประสบการณ์ที�เหมาะสมที�จะ
บรหิารกจิการเพื�อประโยชน์ของบรษิัทต่อไป จงึเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิแต่งตั 6งกรรมการรายเดมิที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั 6ง 3 ท่าน 
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง ซึ�งกรรมการทั 6ง 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายภาณุ ศตีสิาร, นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน และนายวรพงศ ์จาํจด 

หมายเหตุ :  สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี6 บรษิทัจะเสนอรายชื�อกรรมการเพื�อพจิารณา
อนุมตัเิป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนี6จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 32 
กาํหนดว่า “กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี6ยประชุม 
บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที�ที�
ประชุมผูถ้อืหุน้กาํหนด ซึ�งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสยีงทั 6งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุม  ทั 6งนี6 ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรอื
กาํหนดเป็นกฎเกณฑท์ี�จะใชใ้นการพจิารณาเป็นคราวๆ ไป หรอืกาํหนดใหม้ผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงกไ็ด้ และให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัเบี6ยเลี6ยงและสวสัดกิาร
ต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั” 

  ทั 6งนี6 บรษิทัไม่มกีารแต่งตั 6งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�พจิารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดร่้วมกนัพจิารณากําหนด
ค่าตอบแทนจากการปฏบิตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
อา้งองิกบับรษิทัอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  
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ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 
2558 เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท ซึ�งเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2557 ที�
ผ่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี6 

1) ค่าตอบแทนในรปูเบี$ยประชุมกรรมการบริษทั 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที�เสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการ (7 ท่าน) 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
2) ค่าตอบแทนในรปูเบี$ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที�เสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
3) ค่าตอบแทนในรปูค่าบาํเหน็จ 
ค่าบาํเหน็จประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั 6งเดยีวต่อปี โดย
จ่ายดว้ยวงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท หกัดว้ยจาํนวนค่าเบี6ยประชุมที�จ่ายในปีนั 6น และคงเหลอืเป็นจาํนวนเงนิสาํหรบั
จ่ายค่าบาํเหน็จประจาํปี ทั 6งนี6 การจดัสรรสว่นแบ่งบาํเหน็จประจาํปี มดีงันี6 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที�เสนอ) ปี 2557 

ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 15% 15% 

กรรมการ (4 ท่าน)  10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 10% 10% 

สาํรองสาํหรบักรรมการใหมท่ี�จะสรรหา 10% 10% 
 

หมายเหตุ :  มตใินวาระนี6จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั $งและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บรษิัท ซึ�งได้กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมกีารพิจารณาแต่งตั 6งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการดําเนินงานของ
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั ในปี 2557 ที�ผ่านมาแลว้เหน็ว่ามผีลงาน
ที�น่าพอใจ จงึได้เสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื�อพจิารณาเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
แต่งตั 6งผูส้อบบญัชจีาํนวน 4 ราย ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที� 3182 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 หรอื  
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นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5659 หรอื นางสาวสุมนา พนัธ์
พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5872 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 1,790,000 บาท 
รายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 5 

  ทั 6งนี6 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรือไม่มสี่วนได้เสยีกบัธุรกจิของ
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว จงึมคีวามอสิระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท ตลอดจนผู้สอบบญัชีที�
เสนอเป็นผู้ที�มคีวามรู้ความสามารถซึ�งเป็นที�ยอมรบัในวงการธุรกจิ และเป็นผู้ที�ได้รบั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั 6งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สาํนักงาน อวีาย จํากดั ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 
3182 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 หรอื นางสาว
รสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5659 หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา
นนท์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5872 เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทและบริษัทย่อย
สาํหรบัปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2558 
เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,790,000 บาท 

หมายเหตุ :  มตใินวาระนี6จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัประการใด  กรุณาตดิต่อ แผนกเลขานุการบรษิทั สาํนักประธาน
เจา้หน้าที�บรหิาร หมายเลขโทรศพัท ์ 02-993-8982 ต่อ 5555 
 
 
 

 
 ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 
 

 
 (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

           


