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ที� CS.011/2558 
          วนัที� 29 เมษายน 2558 
 
เรื�อง แจง้มตทิี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจง้ใหท้ราบถงึมตทิี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
2558 เมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมวภิาดา ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที� 26/368 ซอยพหลโยธนิ 
62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โดยเมื�อร่วมประชุม มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมา
ประชุม ณ ขณะเริ�มประชุม รวม 58 ราย จาํนวนหุน้ทั DงสิDน 1,363,592,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 61.98 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่าย
ไดท้ั Dงหมดของบรษิทั ที�ประชุมไดม้มีตใินวาระต่างๆ ดงันีD 

 

วาระที� 1 พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั $งที� 2/2557  ซึ�งจดัขึDนเมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 2557 โดย
ที�ประชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานดงักล่าว ดงันีD 

 

เหน็ดว้ย 1,363,612,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2557  โดยที�ประชุมไดร้บัทราบผลการดําเนินงานของ
บรษิทั ประจาํปี 2557 ตามที�เสนอ 

 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  โดยที�ประชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิ
งบการเงนิ ประจําปี 2557 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ ดงันีD 

 

เหน็ดว้ย 1,430,625,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
หมายเหตุ: ในวาระนีD มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึDนอกี จาํนวน 67,012,900 
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วาระที� 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2557  โดยที�ประชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 
1,528,946 บาท และจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.0074 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 
16.28 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 ดงันีD 

 

เหน็ดว้ย 1,430,630,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
หมายเหตุ: ในวาระนีD มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึDนอกี จาํนวน 5,000 

 
วาระที� 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ  โดยที�ประชุมไดม้ี
มตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตั Dงกรรมการทั Dง 3 ท่านที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายภาณุ ศตีิสาร, นางสาวอนงค ์
พานิชเจรญินาน และนายวรพงศ ์จาํจด กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง ดงันีD 

 - นายภาณุ ศตีสิาร 
 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
 - นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน 
 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
 - นายวรพงศ ์จาํจด 
 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
 
หมายเหตุ: ในวาระนีD มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึDนอกี จาํนวน 310,000 หุน้ 
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วาระที� 6 พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558  โดยที�ประชุมไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัค่ิาตอบแทน
กรรมการ ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท ดงันีD 

 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที� 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั $งและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2558  โดยที�ประชุมไดม้มีติ
เป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตั Dงนายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3182 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5659 หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา
นนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5872 จากบรษิัท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อย และ
กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,790,000 บาท ดงันีD 

 

เหน็ดว้ย 1,430,940,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ 

- ไม่ม ี- 

 
 

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถอื 
           
                                  

(นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็)                      
        เลขานุการบรษิทั 


