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ที่ CS.012/2563 
   
 วนัท่ี 24 เมษำยน 2563 
  
เรื่อง  แจง้เปล่ียนแปลงเวลำและสถำนที่จดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และมำตรกำรจดักำรประชมุภำยใต ้

สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
 
เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร  
 ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 
 ที่ประชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 4/2563 ของบรษิัท เพำเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ำกดั (“บรษิัทฯ”) เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 
2563 ไดม้ีมติในเรื่องส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานทีจั่ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี2563  

 ตำมที่บรษิัทฯ ไดม้ีมติก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 เมษำยน 2563 เวลำ 
14.00 น. ณ หอ้งประชมุวิภำดำ ภตัตำคำรจติรโภชนำ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม 
กรุงเทพมหำนคร 10220 ตำมที่ไดร้ำยงำนสำรสนเทศผำ่นระบบเผยแพรข่่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหนงัสือ
เชิญประชมุซึง่ไดจ้ดัสง่ไปยงัผูถื้อหุน้แลว้นัน้ เนื่องดว้ยสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ2019 (COVID-19) 
กอปรกบั ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครไดอ้อกประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง สั่งปิดสถำนท่ีเป็นกำรชั่วครำว (ฉบบัท่ี 4) ฉบบัลง
วนัท่ี 27 มีนำคม 2563 ทำงภตัตำคำรจิตรโภชนำ กรุงเทพฯ จงึไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรสถำนท่ีจดัประชมุตำมที่ก ำหนดไวเ้ดิมไดแ้ละ
เป็นเหตใุหบ้รษิัทฯ จ ำตอ้งจดัหำสถำนท่ีประชมุที่เหมำะสมในพืน้ท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง ทัง้นีเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิัท 
มหำชนจ ำกดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ นัน้  

 เพื่อใหก้ำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีซึง่ไดม้ีกำรบรรจวุำระกำรประชุมที่ส  ำคญัที่ตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำ อนมุตัิ
จำกผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จงึมคีวำมจ ำเป็นในกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อจดักำรผลกระทบซึ่งอำจเกิดขึน้ต่อธุรกิจ
ของบรษิัทฯ จำกควำมลำ่ชำ้ในกำรจดัประชมุ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัประชมุสำมญัผู้ถือหุน้ประจ ำปีของบรษิัท
ฯ สอดคลอ้งกบับทบญัญัติของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิเก่ียวกบักบักำรป้องกนัโรคตำมขอ้ก ำหนดออก
ตำมควำมใน มำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) ประกำศ ณ วนัท่ี 25 
มีนำคม 2563 (“พ.ร.ก. ฉกุเฉิน”) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 พิจำรณำโดยค ำนึงถึงประเด็นตำ่ง ๆ 
อย่ำงรอบคอบแลว้ จงึมมีตใิหเ้ปล่ียนแปลงเวลำและสถำนท่ีประชมุ อีกทัง้มำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุ
เพื่อใหท้่ำนผูถื้อหุน้ปฏิบตัติำมอยำ่งเครง่ครดั โดยมีรำยละเอยีด ดงันี ้ 
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 จากเดิม  เวลำ 13.30 น. (เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แตเ่วลำ 12.30 น.)  
  ณ หอ้งประชมุวิภำดำ ภตัตำคำรจิตรโภชนำ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62  
  ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เชตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220  

 เปลี่ยนเป็น  เวลา 09.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.)  
  ณ โรงไฟฟ้าสระยายโสม เลขที ่345 หมู่ 6 ต าบลสระยายโสม  
  อ าเภออูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 นอกจำกนี ้ดว้ยบรษิัทฯ ตระหนกัถึงสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID19) ที่มีกำรแพร่
ระบำดอยำ่งรวดเรว็และขยำยวงกวำ้งขึน้ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ประชมุเพื่อใหท้่ำนผูถื้อหุน้ปฏิบตัติำมอย่ำงเครง่ครดั เพิ่มเติมจำกที่เคยแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้แลว้ 
โดยมำตรำกำรและขอ้ปฏิบตัิดงักล่ำวไดก้ ำหนดขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตำมมำตรกำรท่ีรฐับำลก ำหนดเพื่อควบคมุ
สถำนกำรณแ์พรร่ะบำดดงักลำ่วโดยค ำนึงสขุภำพและอนำมยัของผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน โดยเฉพำะผูท้ี่มีควำมเส่ียงทำงดำ้น
สขุภำพ ทัง้นี ้รวมถึงมำตรกำรป้องกนัโรคตำมขอ้ 8 (1) และขอ้ 11 แห่ง พ.ร.ก. ฉกุเฉิน และค ำแนะน ำกำรป้องกนัควบคมุโรคไวรสั
โคโรนำ 19 (COVID-19) ส ำหรบักำรจดักำรประชมุ กำรสมันำ หรือกิจกรรมอื่น ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสำธำรณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์ 2563 ทัง้นี ้ เพื่อควำมปลอดภยั ในสขุภำพอนำมยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้รว่มกำร
ประชมุทกุทำ่นดงันี ้

1) เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ถือหุ้นเอง 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทกุท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แกก่รรมการอิสระแทน
การเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทัง้นีผู้้ถือหุ้นทกุท่านทีท่ าการมอบฉันทะดงักล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการ
ลงคะแนนออกเสียงในทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

  โดยผู้ถือหุน้ทีป่ระสงคจ์ะใช้สทิธิโปรดศึกษารายละเอียดเกีย่วกับวาระทีจ่ะน าเสนอเข้าสูท่ีป่ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในคร้ังนีอ้ย่างครบถ้วนและมอบฉันทะให้กรรมการอสิระคือ นายสุวทิย ์สิงหจนัทร ์กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำ 70 ปี ทัง้นีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตำม ขอ้ 8 (1) แห่ง ขอ้ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แหง่ พ.ร.ก. 
ฉกุเฉิน ที่ก ำหนดใหผู้ส้งูอำยตุัง้แต่ 70 ปี ขึน้ไป ซึ่งเป็นผูท้ี่มีควำมเส่ียงสงู ต่อกำรติดเชือ้โรคโควิด 19 ไดง้่ำย อยู่ในเคหสถำนหรือ
บรเิวณสถำนท่ีพ ำนกัของตน เพื่อป้องกนัตนเองจำกกำรตดิเชือ้จำก สภำพแวดลอ้มภำยนอก  

 ในกำรมอบฉนัทะดงักล่ำว โปรดส่งเอกสำรมำไดท้ี่  
 เลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เพำเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขที่ 325/1 อำคำรพีเอสที ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220  

 2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า โดยกรุณำระบคุ ำถำมพรอ้มระบชุื่อ-นำมสกลุ หมำยเลขโทรศพัท ์โดยอีเมล
ผ่ำนช่องทำงอเีมล : info@pst.co.th โดยบรษิัทฯ จะตอบค ำถำมในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ต่อไป  

mailto:info@pst.co.th
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 3) กรณีทีผู้่ถือหุน้ยังคงประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนวา่ท่านผู้ถือหุน้ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับตวัท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที ่ ออกโดย
หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึน้อ้างเป็นข้อยกเวน้ความรับผิดในกรณีที่
ท่านกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ัน ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดจาก
การเดนิทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทัง้ดูแลสุขภาพและอนามัยของตวัทา่นเองซ่ึงอาจได้รับผลกระทบซ่ึงเป็นเหตกุารณ์
ทีบ่ริษทัฯ ไม่ประสงคจะ์ให้เกดิขึน้ ดังน้ัน บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุน้ทุกทา่นด าเนินการตามมาตรการ
ต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัด  

 บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้รำบถึงมำตรกำรท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งยึดถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั ดงันี  ้ 

  3.1 บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือใหท้ำ่นผูถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เป็นผูท้ี่มีอำยตุ  ่ำกว่ำ 70 ปี 
ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำม ขอ้ 8(1) ของขอ้ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แหง่ พ.ร.ก. ฉกุเฉิน ที่ก ำหนดใหผู้ส้งูอำยตุัง้แต่ 70 ปี 
ขึน้ไป ซึ่งเป็นผูท้ี่มีควำมเส่ียงสงูต่อกำรตดิเชือ้โรคโควิด 19 ไดง้่ำย อยู่ในเคหสถำนหรือบรเิวณสถำนท่ีพ ำนกัของตน เพื่อป้องกนั
ตนเองจำกกำรติดเชือ้จำกสภำพแวดลอ้มภำยนอก ทัง้นี ้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและควำมปลอดภยัในสขุภำพอนำมยัของ
ท่ำนเอง โดยหำกท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีมีอำยตุัง้แต่ 70 ปี ขึน้ไป ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชมุ ท่ำนสำมำรถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบรษิทัฯ (นำยสวุิทย ์สิงหจนัทร)์ เขำ้รว่มประชมุและออก เสียงลงคะแนนแทนได ้ 

  3.2 บรษิัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองและตรวจวดัอณุหภมูิรำ่งกำยของผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน บรเิวณ 
ดำ้นหนำ้หอ้งประชมุ ในกำรนี ้บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุทำ่นเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงผูอ้ื่น อย่ำงนอ้ย 2 เมตร ใน
กำรต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสำร จดุลงทะเบียน ในกรณีที่พบผูม้ีควำมเส่ียง อนัไดแ้ก่ ผูท้ี่เดินทำงกลบัจำกประเทศกลุ่ม
เส่ียง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เรื่องทอ้งที่นอกรำชอำณำจกัรที่เป็นเขตติดโรคตดิต่ออนัตรำย กรณีโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 2 มีนำคม 2563 หรือประเทศอื่น ๆ ที่
บรษิัทฯ เห็นว่ำมีควำมเส่ียงและยงัไม่พน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกกลบัจำกกำรเดินทำง รวมถงึเป็นผูท้ี่ติดต่อใกลช้ิดกบั
บคุคลที่เดินทำงไปหรือกลบัจำกกลุ่มประเทศดงักลำ่ว และยงัไมพ่น้ก ำหนด ระยะเวลำ 14 วนั นบัจำกกลบัจำกกำรเดินทำง หรือผู้
มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอำกำร เก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจ
เหน่ือยหอบ หรือมีอำกำรหรือขอ้บ่งชีท้ี่อำจเป็นเหตใุห ้ สงสยัว่ำจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ2019 (COVID-19) หรือมีอำกำร
เจ็บป่วยหรือขอ้บ่งชีอ้ื่นใดเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บที่ อำจมีควำมเส่ียงต่อกำรตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรเขำ้หอ้งประชมุของผถืูอหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ จะจดัใหท่้ำน
พิจำรณำมอบฉนัทะแทน  

  3.3 บรษิัทฯ จดัที่นั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเกำ้อี1้-2 เมตร จึงอำจท ำใหม้ีขอ้จ ำกดั เก่ียวกบั
จ ำนวนที่นั่งประชมุและหำกที่นั่งเต็มแลว้บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือใหท้่ำนพิจำรณำมอบฉนัทะแทนกำรเขำ้รว่มกำร ประชมุ  

  3.4 ผูถื้อหุน้ท่ีผ่ำนกำรคดักรองแลว้ และมีควำมประสงคเ์ขำ้รว่มกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 
บรษิัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำรปฏิบตัิตนดงันี ้ 
  - กรุณำสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดระยะเวลำที่เขำ้รว่มประชมุ  
  - กรุณำลำ้งมือใหส้ะอำด ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลล์ำ้งมือ  
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  - หลีกเล่ียงกำรสมัผสับรเิวณใบหนำ้ (ตำ จมกู ปำก) โดยไม่จ ำเป็น  
  - หลีกเล่ียงกำรใช ้สมัผสั ส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่น  
  - หำกมีไข ้อำกำรไอ จำม มีน ำ้มกู เจ็บคอ หำยใจเหนื่อยหอบ ขอควำมกรุณำออกจำกหอ้งประชมุผูถื้อหุน้  

  3.5 ในวนัประชมุ เพื่อใหก้ำรประชมุเป็นไปอยำ่งกระชบั หำกผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถำม ขอควำมกรุณำผูถื้อหุน้ 
เขียนใส่กระดำษและน ำใส่กล่องรบัค ำถำมแทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน โดยจะมเีจำ้หนำ้ที่จดัเตรียมกระดำษและปำกกำให้ 
และบรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตอบและเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภำยใน 1 สปัดำหห์ลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุ  

  3.6 บรษิัทฯ งดกำรแจกอำหำร งดเสิรฟ์เครื่องดืม่ ชำ กำแฟ และงดรบัประทำนอำหำรในบรเิวณที่จดักำร 
ประชมุโดยเด็ดขำด เพื่อลดโอกำสในกำรเกิดควำมเส่ียงในกำรแพรก่ระจำยของเชือ้ไวรสั  

  3.7 ผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำนจะตอ้งกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจรงิ เพื่อกำรคดักรองโรคตดิเชือ้ไวรสั โค
โรนำ 2019(COVID-19) ในกรณีที่ท่ำนปกปิดขอ้มลูดำ้นสขุภำพหรือประวตัิกำรเดินทำงของท่ำน ถือว่ำท่ำนกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบญัญัติโรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 โดยผูเ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งรบัทรำบและยินยอมใหบ้รษิัทฯ ไดด้  ำเนินใชสิ้ทธิใด ๆ เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งของรฐับำล ในกรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุทำ่นใดไม่ใหค้วำม รว่มมือในกำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำรดงักล่ำวโดยเครง่ครดั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุของบคุคลดงักลำ่ว และใหท้่ำนผูถื้อหุน้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรมอบฉนัทะแทน  

  นอกจำกนีเ้นื่องจำกสถำนกำรณด์งักล่ำวเป็นสถำนกำรณท์ี่อยูใ่นข่ำยเฝำ้ระวงัเป็นพิเศษ บรษิัทฯ อำจ 
ปรบัเปล่ียนกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรของรฐับำลที่อำจท ำกำรก ำหนดเพิ่มเติมภำยหลงัจำกวนัท่ี บรษิัทฯ 
มีประกำศฉบบันี ้ และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจง้เก่ียวกบักำรปรบัเปล่ียนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวผ่ำนช่องทำง อื่นใดตำมที่
บรษิัทฯ เห็นสมควร  
 
 จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ  
 
 
    

                   ขอแสดงควำมนบัถือ 
            
 
                  (นำงสำวอนงค ์ พำนิชเจรญินำน)  
           ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน 
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เอกสารแนบ 
สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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