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ที ่CS.002/2558 

          วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 
 
เรือ่ง กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 และการจา่ยเงนิปันผลประจาํปี 2557 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 บรษิัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
1/2558 เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมมีตทิีส่าํคญัสรปุไดด้งัน้ี 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.0074 บาท จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 2,200,000,000 หุน้ 
รวมเป็นเงนิ 16,280,000 บาท และจดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1,528,946 บาท 

โดยกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 13 มนีาคม 2558  และใหร้วบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน
พกัการโอนหุน้ ในวนัที่ 16 มนีาคม 2558  และกําหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558  ทัง้น้ี สทิธใิน
การรบัเงนิปันผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็สมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 เพื่อพจิารณาอนุมตัิ
การแต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่ออกีวาระหน่ึงดงัน้ี 

  1.) นายภาณุ ศตีสิาร 
  2.) นางสาวอนงค ์ พานิชเจรญินาน 
  3.) นายวรพงศ ์ จาํจด 
 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีติเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 จํานวน 2,000,000 
บาท ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2558 พจิารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผู้สอบบญัชเีลขที่ 3182 หรอื นายชยพล 
ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชเีลขที่ 3972 หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชเีลขที่ 5872 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และเสนอคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิรวม 1,790,000 บาท 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิําหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2558 ในวนัพุธที่ 29 เมษายน 
2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในวนัที ่13 มนีาคม 2558 
และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิี
ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่16 มนีาคม 2558  และกาํหนดวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ดงัน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2557 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือกําหนดสทิธิในการรับเงินปันผล 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถอื 

         
                                     

    (นางชุตนินัท ์ กจิสาํเรจ็)                      
             เลขานุการบรษิทั 
 
 


