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ที่ CS.014/2562 

          วันท่ี 27 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย : 

1. ส าเนารายงานรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2562   
2. รายงานประจ าปี 2561 
3. ประวัติกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ   
4. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562  
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข.และแบบ ค. 
7. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 
8. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
10220  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2562 รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยรายงานดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 

หมายเหตุ : วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดท างบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสด
รวม ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และบริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบรษิัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถ้าม)ี  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการด าเนินงานและธุรกิจ รวมถึง
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท  โดยการด าเนินการ 
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  ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร  

  จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 
84.64 ล้านบาท รวมทั้งมีก าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,520,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 123,815,768.04 บาท โดยแบ่งเป็น
จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท จากก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และจัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.012 
บาท จากก าไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 
7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระ
นั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆอาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่
อีกก็ได้” 

  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี้มีกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดซึ่ง
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ 

2. นายพิทยาธร  มฤทุสาธร 

 รายละเอียดประวัติกรรมการท้ัง 2 ท่าน ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ก าหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือก
เข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้
เสียในวาระน้ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 2 ท่าน เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหาร
กิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 
นายสุวิทย์   สิงหจันทร์ และนายพิทยาธร มฤทุสาธร 

หมายเหตุ :  ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทจะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 
ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่  ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตา่งๆ 
ตามระเบียบของบริษัท” 

  ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมากว่าค่าตอบแทนในปี 
2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้                    

1) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการบริษัท 18,000 บาท 15,000 บาท 
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2) ค่าตอบแทนในรูปเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท 15,000 บาท 
 
 

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จ 
 

ค่าตอบแทนในรูปค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วย
วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจ านวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจ านวนเงินส าหรับจ่ายค่า
บ าเหน็จประจ าปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบ าเหน็จประจ าปี มีดังนี้ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษัท 15% 15% 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15% 15% 

กรรมการบริษัท 10% 10% 
 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 
ซึ่งได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการด าเนินงานของผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2561 ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ามีผลงานท่ีน่าพอใจ จึง
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจ านวน 7 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรส
พร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ 
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหน่ึง
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 4,250,000 บาท 
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 

  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มคีวามสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษทั/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความอิสระในการ
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ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์
สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3516 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 โดยให้คน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย และก าหนดค่าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวม 
4,250,000 บาท 

หมายเหตุ :  มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่
เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1”) ที่บริษัทจะ
ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครั้งสุดท้าย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1”) ก าหนดวันใช้สิทธิวันที่ 28 มกราคม 2562  ที่
ผ่านมานั้น มีหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จ านวน 13,267,564 
หุ้น มิได้ท าการใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงขอเสนอให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
1,326,756.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน ใหม่จ านวน 755,010,857.10 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้ง
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้ 
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“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 
จ านวน 

755,010,857.10 บาท 

 

(เจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านหน่ึงหมื่นแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
บาทสิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 7,550,108,571 หุ้น 

 

(เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 7,550,108,571 หุ้น 

 

(เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ - -” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ 

หมายเหตุ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์  
02-993-8982 ต่อ 1600 
 
 
 

 
 ขอแสดงความนับถืออยา่งสูง 
 

 
 (นายภาณุ  ศีติสาร) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 
           

 
 


