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ที� CS.018/2559 
          วนัที� 11 เมษายน 2559 
 
เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 
 

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

สิ�งที�สง่มาดว้ย : 

1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2558  (เอกสารประกอบ
วาระที� 1) 

2. CD-ROM รายงานประจาํปี 2558  (เอกสารประกอบวาระที� 2-3) 
3. นโยบายและรายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล  (เอกสารประกอบวาระที� 4) 
4. ประวัติกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ  

(เอกสารประกอบวาระที� 5) 
5. รายละเอยีดผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2559  (เอกสารประกอบวาระที� 7) 
6. ขั 7นตอนการลงทะเบยีนและเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนน 
7. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระที�ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

10. แผนที�สถานที�จดัการประชุม 
 

ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท เพาเวอร ์โซลูชั �น เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ครั 7งที� 2/2559 ประชุม
เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ ์2559 ไดม้มีตใิหน้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัที� 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมวภิาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที� 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220  เพื�อพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี7 
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั "งที� 1/2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 23 
ธนัวาคม 2558 รายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 1 จงึขอเสนอใหท้ี�ประชุม
ผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็ว่า ไดม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2558 ไวอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติ
ของที�ประชุม จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ : มติในวาระนี7จะต้องไดร้บัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั 7งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บริษัทได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 โดยรายงาน
ดงักล่าวมรีายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 2 

ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจาํปี 2558 โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 2 

หมายเหตุ : วาระนี7เป็นวาระเพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ"นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : บรษิัทไดจ้ดัทํางบการเงนิรวม ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม งบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม และงบกระแสเงนิ
สดรวม สําหรบัรอบปีบญัช ีสิ7นสุด ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เหน็ว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตามหลกับญัชทีี�รบัรองทั �วไป 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิ7นสุดวนัที� 31 
ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั 7งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2558 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้
บรษิัทจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิกําไรเท่านั 7น และบรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วน
หนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบ
การเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรอง
อื�น (ถ้าม)ี  อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ7นอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายการดําเนินงานและ
ธุรกิจ รวมถึงปจัจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัท  
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โดยการดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที�
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร (สิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 3) 

  จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัช ีสิ7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�ผ่านมา 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ควรให้เสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพจิารณา
อนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2558 โดยมรีายละเอยีดดงันี7   

1.) จดัสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 481,030 บาท 
2.) จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0018 

บาท รวมเป็นจาํนวนเงนิ 7.96 ลา้นบาท 
 

  ทั 7งนี7 บรษิทักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้เพื�อสทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 
14 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หุน้ ในวนัที� 15 มนีาคม 2559  และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 18 พฤษภาคม 2559  
ทั 7งนี7 สทิธใินการรบัเงนิปนัผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากที�
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 

ความเหน็คณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกําไรสุทธเิป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย จํานวน 481,030 บาท และอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 
2558 ในอัตราหุ้นละ 0.0018 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 7.96 ล้านบาท โดยกําหนด
รายชื�อผูถ้ือหุน้เพื�อสทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 14 มนีาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 
15 มนีาคม 2559  และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 18 พฤษภาคม 2559 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั 7งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั "งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีทุกครั 7ง 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงที�สุดกบั
สว่นหนึ�งในสาม (1/3)  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงั
จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั การออกจากตําแหน่งของกรรมการตาม
วาระนั 7นจะใชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  ทั 7งนี7 กรรมการผู้ออกตามวาระนั 7นๆ อาจถูกเลอืกเขา้รบั
ตําแหน่งใหม่อกีกไ็ด”้ 
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  สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีครั 7งนี7มกีรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดซึ�ง

ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี7 

1. นายสวุทิย ์ สงิหจนัทร ์

2. นายพทิยาธร มฤทุสาธร 

 รายละเอยีดประวตักิรรมการทั 7ง 2 ท่าน ปรากฎตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 4 

ความเหน็คณะกรรมการ : ตามที�ข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 22 กําหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั 7นๆ อาจถูก
เลอืกเขา้รบัตําแหน่งใหม่อกีกไ็ด ้ ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัซึ�งไม่รวมกรรมการที�มี
สว่นไดเ้สยีในวาระนี7ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระทั 7ง 2 
ท่าน เป็นผูท้ี�มคีวามรูค้วามสามารถ อกีทั 7งยงัมคุีณวุฒแิละประสบการณ์ที�เหมาะสมที�จะ
บรหิารกจิการเพื�อประโยชน์ของบรษิัทต่อไป จงึเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตั 7งกรรมการรายเดิมที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั 7ง 2 ท่าน 
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ�ง ซึ�งกรรมการทั 7ง 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสวุทิย ์สงิหจนัทร ์และนายพทิยาธร มฤทุสาธร 

หมายเหตุ :  สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี7 บรษิัทจะเสนอรายชื�อกรรมการเพื�อพจิารณา
อนุมตัเิป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจาํนวนเสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 32 
กาํหนดว่า “กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี7ยประชุม 
บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที�ที�
ประชุมผูถ้อืหุน้กําหนด ซึ�งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสยีงทั 7งหมดของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุม  ทั 7งนี7 ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรอื
กาํหนดเป็นกฎเกณฑท์ี�จะใชใ้นการพจิารณาเป็นคราวๆ ไป หรอืกาํหนดใหม้ผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงกไ็ด้ และให้กรรมการมสีทิธไิด้รบัเบี7ยเลี7ยงและสวสัดกิาร
ต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั” 

  ทั 7งนี7 บรษิทัไม่มกีารแต่งตั 7งคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เพื�อทําหน้าที�พจิารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดร้่วมกนัพจิารณากาํหนด
ค่าตอบแทนจากการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทียบ
อา้งองิกบับรษิทัอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 
2559 เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท ซึ�งเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2558 ที�
ผ่านมา โดยมรีายละเอยีดดงันี7 



 

- 5 - 

 

 

1) ค่าตอบแทนในรปูเบี"ยประชุมกรรมการบริษทั 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการบรษิทั 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการบรษิทั 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
2) ค่าตอบแทนในรปูเบี"ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
3) ค่าตอบแทนในรปูค่าบาํเหน็จ 
ค่าตอบแทนในรปูค่าบําเหน็จของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั 7งเดยีวต่อปี โดยจ่ายดว้ย
วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท หกัดว้ยจํานวนค่าเบี7ยประชุมที�จ่ายในปีนั 7น และคงเหลอืเป็นจาํนวนเงนิสาํหรบัจ่ายค่า
บาํเหน็จประจาํปี ทั 7งนี7 การจดัสรรสว่นแบ่งบาํเหน็จประจาํปี มดีงันี7 
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที�เสนอ) ปี 2558 

ประธานกรรมการบรษิทั 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบรษิทั 10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ 10% 10% 

สาํรองสาํหรบักรรมการใหมท่ี�จะสรรหา 10% 10% 
 

หมายเหตุ :  มตใินวาระนี7จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั "งและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บรษิัท ซึ�งได้กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมกีารพิจารณาแต่งตั 7งผู้สอบบญัชแีละ
กําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการดําเนินงานของ
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั ในปี 2558 ที�ผ่านมาแลว้เหน็ว่ามผีลงาน
ที�น่าพอใจ จงึได้เสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื�อพจิารณาเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
แต่งตั 7งผู้สอบบญัชจีํานวน 5 ราย ไดแ้ก่ นางสาวพมิพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที� 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 
หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5659 หรอื นางสาวสุมนา 
พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5872 หรอื นายโสภณ เพิ�มศิรวิลัลภ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3182 โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทและบริษัทย่อย และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
บญัช ีประจาํปี 2559 เป็นจํานวนเงนิรวม 2,590,000 บาท รายละเอยีดปรากฎตามสิ�งที�
สง่มาดว้ยลาํดบัที� 5 

  ทั 7งนี7 ผู้สอบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืไม่มสี่วนได้เสยีกบัธุรกจิของ
บรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว จงึมคีวามอสิระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท ตลอดจนผู้สอบบญัชีที�
เสนอเป็นผู้ที�มคีวามรู้ความสามารถซึ�งเป็นที�ยอมรบัในวงการธุรกจิ และเป็นผู้ที�ได้รบั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั 7งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากดั ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที� 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3972 หรอื 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5659 หรอื นางสาวสุมนา พนัธ์
พงษ์สานนท ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5872 หรอื นายโสภณ เพิ�มศริวิลัลภ ผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3182 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยสําหรบัปี 2559 
โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั
และบรษิัทย่อย และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัช ีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงนิ
รวม 2,590,000 บาท 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั 7งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 492,597,533.30 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 491,337,613.50 บาท พร้อมทั "งการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล :  ตามที�ที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 7งที� 1/2558 ไดม้มีตใิหม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่น แต่เนื�องจากมหีุน้บางสว่นที�มกีารปนัสว่นไม่ลง
ตวั หรอืมกีารใชส้ทิธไิม่ทนักําหนด และบางส่วนเป็นหุน้ที�ออกเพื�อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิPSTC-WA จงึทําให้ต้องมกีารยกเลกิหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 
12,599,198 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยแบ่งเป็น  (1) หุ้นสามญัที�ยงัมไิด้
ออกจําหน่ายจํานวน 161,926 หุ้น  (2) หุ้นที�ออกเพื�อรองรบัการใช้สทิธขิองใบสําคญั
แสดงสทิธ ิPSTC-W1 จํานวน 32,405 หุ้น  และ (3) หุน้ที�ออกเพื�อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ PSTC-WA จํานวน 12,404,867 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงนิรวม 
1,259,919.80 บาท  จงึขอลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัทจากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 
492,597,533.30 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 491,337,613.50 บาท พรอ้มทั 7ง
การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทั เป็นขอ้ความดงันี7 
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“ขอ้ 4 ทุนจดะเบยีน 
จาํนวน 

491,337,613.50 บาท (สี�ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสาม
หมื�นเจ็ดพันหกร้อยสบิสามบาท ห้า
สบิสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 4,913,376,135 หุน้ (สี�พนัเกา้รอ้ยสบิสามลา้นสามแสนเจด็
หมื�นหกพนัหนึ�งรอ้ยสามสบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 4,913,376,135 หุน้ (สี�พนัเกา้รอ้ยสบิสามลา้นสามแสนเจด็
หมื�นหกพนัหนึ�งรอ้ยสามสบิหา้หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีน และแก้ไข
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนตามที�เสนอ 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี7จะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวน
เสยีงทั 7งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 

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

 
 ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 
 

 
 (นายภาณุ  ศตีสิาร) 
 ประธานกรรมการบรษิทั 
 

           
 
 
 


