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ที่ CS.0013/2562 
          

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เร่ืองการก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  

และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข3) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 (“ที่

ประชุมคณะกรรมการ”) ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 17.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการท่ีส าคญัดงันี ้
 

1. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ดงันี  ้
 1.) นายสวุิทย์ สงิหจนัทร์ 
 2.) นายพิทยาธร มฤทสุาธร 

 
2. อนมุตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2562 จ านวน 3,500,000 บาท  
 

3. อนมุตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศภุ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สา
นนท์ ผู้สอบบญัชีเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีเลขที่ 3182 หรือ ยนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล 
ผู้สอบบญัชีเลขที่ 3516 หรือนายสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเสนอคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 3,320,000 บาท 
 

4. อนมุตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ให้จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงันี ้
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• จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2561 (งบ
เฉพาะกิจการ) 

• จ่ายเงินปันผลอตัราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 123,815,768.04 บาท จากก าไรสทุธิของปี 2561 และก าไร
สะสม  โดยแบง่เป็น 
1. จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.006 บาท จากก าไรสทุธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสทิธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

จึงไมส่ามารถเครดิตภาษีได้ 
2. จดัสรรในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท จากก าไรสทุธิที่ไมไ่ด้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

 
5. อนุมตัิและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณาลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท บริษัทจะลดทนุจดทะเบียน  1,326,756.40 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 756,337,613.50 เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 755,010,857.10 บาท หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากการรองรับการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั PSTC-W1 ซึง่หมดอายแุละสิน้สภาพไปตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2562 
 

6. อนมุตัิให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ ภตัตาคาร
จิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุดงันี ้ 

 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
 

 วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
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 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 

  วาระท่ี 8 พิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

 วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 

  ในการนี ้ให้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 22 
มีนาคม 2562 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
            

 
                  (นางสาวอนงค์  พานิชเจริญนาน)  
           ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

 


