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ที่ CS.007/2561 
          

วันท่ี 27 กมุภำพันธ ์2561 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่องกำรก ำหนดวันประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 และงด

จ่ำยเงินปันผล (แก้ไข)  

เรียน กรรมกำรและผู้จดักำร 
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
บริษัท เพำเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2561 (“ที่

ประชุมคณะกรรมการ”) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 15.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรท่ีส ำคัญดังนี้ 
 

1. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทต่ออีกวำระหนึ่งดังนี้ 
  1.) นำยภำณุ ศีติสำร 
  2.) นำงสำวอนงค์ พำนิชเจริญนำน 
  3.) นำยวรพงศ์ จ ำจด 
 

2. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 จ านวน 3,000,000 บาท  
 

3. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ได้แก่ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4521 หรือ นำยชยพล ศุภ

เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3972 หรือ นำงสำวรสพร เดชอำคม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5659 หรือ นำงสำวสุมนำ พันธ์พงษ์สำ

นนท์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5872 หรือ นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3182 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินรวม 3,340,000 บำท 
 

4. อนุมัติและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ให้งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำน ปี 2560 
 

 5. อนุมัติให้ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภัตตำคำร
จิตรโภชนำ ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม
ดังนี ้ 

 
 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
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วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2560 
 
 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำยและงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 

 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2561 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 

ในกำรนี้ ให้ก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 (Record Date) 
ในวันที่ 2 เมษำยน 2561 

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

     ขอแสดงควำมนับถือ 
            

 
            (นำงสำวอนงค์  พำนิชเจริญนำน)  

        ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 


