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ที่ CS.011/2560 
          วนัท่ี 12 เมษายน 2560 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2559   
2. CD-ROM รายงานประจ าปี 2559  
3. ประวตัิกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ   
4. รายละเอียดผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560   
5. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
7. ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ  กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ และกำรออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
8. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2560 ประชุมเมื่อ

วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้นดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชมุวิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30 
สิงหาคม 2559 รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นวา่ ได้มีการบนัทกึรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่
ประชุมเมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2559 ไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและถกูต้องตรงตามมติของที่
ประชมุ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หมายเหต ุ : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 โดยรายงานดงักลา่วมี
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

หมายเหต ุ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จัดท างบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสด
รวม ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นวา่
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกับญัชีที่รับรองทัว่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผล

การด าเนินงานประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และบริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่ง
ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถ้าม)ี  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการด าเนินงานและธุรกิจ รวมถึง
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท  โดยการด าเนินการ 
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  ดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  

  จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา                                                     
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559   

 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และอนมุตัิให้งด ึจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่
ในสาม (1/3)  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระ
นัน้จะใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลือกเข้ารับต าแหนง่
ใหมอ่ีกก็ได้” 

  ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุซึ่ง
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 

2. นายอณัณพ พุม่กมุาร 

3. นายกมัพล  ตติยกวี 

 รายละเอียดประวตัิกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลือก
เข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสยีในวาระนีไ้ด้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทัง้ยงัมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหาร
กิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
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ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายพระนาย 
กงัวาลรัตน์  นายอณัณพ พุม่กมุาร  และนายกมัพล ตติยกวี    

หมายเหต ุ :  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้บริษัทจะเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมตัิเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 
ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ 
ตามระเบียบของบริษัท” 

  ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทนจากการปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กบับริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั หรือใกล้เคียงกบับริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
เป็นจ านวนเงินรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2559 ที่ผา่นมา โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 

1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
 
2) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
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3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จ 
ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครัง้เดียวต่อปี โดยจ่ายด้วย
วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท หกัด้วยจ านวนค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายในปีนัน้ และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรับจ่ายค่า
บ าเหน็จประจ าปี ทัง้นี ้การจดัสรรสว่นแบง่บ าเหน็จประจ าปี มีดงันี ้
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการบริษัท 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบริษัท 10% 10% 

กรรมการตรวจสอบ 10% 10% 
 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึ่งได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมีการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการด าเนินงานของผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในปี 2559 ที่ผ่านมาแล้วเห็นวา่มีผลงานที่น่าพอใจ จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น แต่งตัง้ผู้ สอบ
บัญชีจ านวน 5 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4521 หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 3182 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนเงินรวม 2,360,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือไมม่ีสว่นได้เสยีกบัธุรกิจของบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องดงักล่าว  จึงมีความอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตลอดจนผู้สอบบญัชีที่เสนอเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถซึง่เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
4521 หรือ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
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ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที ่3182 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
ก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 2,360,000 บาท 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัประการใด  กรุณาติดต่อ แผนกเลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์  
02-993-8982 ตอ่ 1613 
 
 
 

 
 ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
 

 
 (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


