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หน้า 2 
 
 

ที่ CS.043/2561 
          วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 

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

สิง่ที่สง่มาด้วย : 

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
2. สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ”) 
4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
5. สารสนเทศของบริษัท เร่ือง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
6. ประวตัิโดยสงัเขปของนายเศรษฐวฒุิ บญุสนิท 
7. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอสิระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุ 
10. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 7/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้นดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
วิภาดา ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220  
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ไว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและตรงตามมติของที่ประชุม จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 

หมายเหต ุ : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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หน้า 3 
 
 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้มีมติให้มีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อ
จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 2,650,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท และได้ท าการจ าหน่ายแล้วจ านวน 2,000,000,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยงั
มิได้ออกจ าหนา่ยรวมจ านวน 650,000,000 หุ้น เป็นหุ้นท่ียงัมิได้ออกจ าหนา่ยและมีระยะเวลา
เกิน 12 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ จึงขอเสนอให้พิจารณาลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 756,337,613.50 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 691,337,613.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯสามารถด าเนินการตาม
แผนการเพิ่มทนุของบริษัทได้ตอ่ไป พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดะเบยีน 
จ านวน 

691,337,613.50 บาท (หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั
หกร้อยสบิสามบาท ห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 6,913,376,135 หุ้น (หกพันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหก
พนัหนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 หุ้นสามญั 6,913,376,135 หุ้น (หกพันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหก
พนัหนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - -” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน และแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามที่เสนอ 

หมายเหต ุ :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิ จ า รณาอ นุ มั ติ ก า ร เ ข้ า ล ง ทุน ใน โค ร งก า รขย าย ร ะบบ ท่อขน ส่ งน ้า มั น ไปภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :   ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการขยายระบบท่อขนสง่น า้มนัไป
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (“โครงการ”) โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั (“TPN”) ซึง่
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หน้า 4 
 
 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด 
(“BIGGAS”) (โดยบริษัทถือหุ้นใน BIGGAS ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 51 และ BIGGAS 
ถือหุ้นใน TPN ในสดัสว่นร้อยละ 100.00) โดยโครงการดงักลา่วเป็นการต่อขยายระบบท่อ
ขนสง่น า้มนัจากระบบท่อขนสง่น า้มนัเดิมของบริษัท ท่อสง่ปิโตรเลียมไทย จ ากดั ไปยงัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเร่ิมต้นก่อสร้างระบบท่อขนสง่น า้มนัต้นทางที่จงัหวดัสระบุรี
และสิน้สดุที่คลงัน า้มนัปลายทางในจงัหวดัขอนแก่น คิดเป็นระยะทางทัง้สิน้ประมาณ 350 
กิโลเมตรและมีมลูคา่การลงทนุทัง้โครงการคิดเป็นจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 9,768.8 ล้านบาท 
ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2562 และในเบือ้งต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 เดือน และจะสามารถเปิดใช้งานระบบท่อขนสง่น า้มนัได้ภายใน
ประมาณปลายปี 2564  

 อนึ่ง การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามนยัของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วย
วิธีการค านวณตามเกณฑ์ตา่ง ๆ  ภายใต้ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ี
มีนยัส าคญั โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2561 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้วพบวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมี
ขนาดของรายการสงูสดุเมื่อค านวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนซึง่คิดเป็น
ร้อยละ 152.24 ของมลูคา่สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย (โดยบริษัทฯ ไมม่ีรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี)้ เข้าข่ายเป็น
รายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญั 
กล่าวคือ รายการดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสงูกว่า หรือเข้าข่ายการเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม อย่างไรก็ดี 
รายการดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่โดยนัยของข้อ 24 ของ
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส าคญัทกุประการ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    :   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าลงทนุในโครงการ
ขยายระบบท่อขนส่งน า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พร้อมเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเข้าลงทนุในโครงการครัง้นี ้
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หน้า 5 
 
 

หมายเหต ุ                         :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  

 
 วาระที่  4    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :     เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน า้มนัไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 691,337 ,613.50 บาท เป็นจ านวน 
756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 650,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้ นละ 0.10 บาท (“หุ้ นสามัญเพิ่มทุน”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4) (สิง่ที่
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) พร้อมกนันี ้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้

 

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 756,337,613.50 บาท (เจ็ดร้อยห้าสบิหกล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนัหกร้อย
สบิสามบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพนัห้าร้อยหกสบิสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพนั
หนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 7,563,376,135 หุ้น (เจ็ดพนัห้าร้อยหกสบิสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพนั

หนึง่ร้อยสามสบิห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี- หุ้น (-)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     :   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท พร้อม
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

 
หมายเหต ุ                         :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ 

 
  



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 6 
 
 

 วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล          :    ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

    จดัสรรหุ้ญสามญัจ านวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกนัหรือหลาย
คราว) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยก าหนดราคาเสนอ
ขายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทนุ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท
ที่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการแตไ่ม่เกิน 15 วนัท าการ
ติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

    อย่างไรก็ดี ในวนัที่บริษัทเสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดงักลา่วมีราคาต ่ากวา่
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ที่ซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 7-15 วนัท าการก่อนวนัเสนอขาย) กลุม่บคุคลข้างต้นจะถกูห้าม
น าหุ้นที่ได้รับจดัสรรออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับ
หุ้นดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (“วนัรับหลกัทรัพย์”) โดยภายหลงัจากวนัรับหลกัทรัพย์
เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุม่บคุคลดงักลา่วทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 
ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถกูสัง่ห้ามขาย 

 

   โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาด าเนินการตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ
เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตามที่จ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทจะน าเงินเพิ่มทนุ
ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

 1.  เพื่อใช้ในการด าเนินการที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุโครงการระบบท่อขนสง่น า้มนัฯ ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ
บริษัท 

 2.  เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนใช้ในกิจการของบริษัท 
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเร่ือง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ     :  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  

 

หมายเหต ุ                         :  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีพิเศษ  



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
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หน้า 7 
 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล : ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่วา่งลง  โดยจากเดิมกรรมการได้ลาออกจากต าแหนง่ 
วันที่ 18 มกราคม 2556 ท าให้ต าแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 1 ต าแหน่งตัง้แต่วันที่
กรรมการได้ยื่นลาออกจนถึงปัจจบุนั  ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอช่ือ นายเศรษฐ
วฒุิ บญุสนิท ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ เข้า
รับต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยสามารถพิจารณาประวัติ
เพิ่มเติมตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลง 

หมายเหต ุ  : มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ในการนี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 (Record Date) ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 

  
อนึง่ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือนายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้และมอบให้
เลขานกุารบริษัทก่อนเวลาเร่ิมประชมุ ทัง้นี ้โปรดพิจารณาประวตัิของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน
สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ทา่นผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น.  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัประการใด  กรุณาติดตอ่ แผนกเลขานกุารบริษัท หมายเลขโทรศพัท์  02-

993-8982 ตอ่ 1600 
 
 

 ขอแสดงความนบัถืออยา่งสงู 
  

 (นายภาณ ุ ศีติสาร) 
 ประธานกรรมการบริษัท 


