ที่ CS.012/2563
วันที่ 24 เมษำยน 2563
เรื่อง

แจ้งเปลีย่ นแปลงเวลำและสถำนที่จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 และมำตรกำรจัดกำรประชุมภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

เรียน

กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 4/2563 ของบริษัท เพำเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษำยน
2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี ้
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานทีจ่ ดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563
ตำมที่บริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษำยน 2563 เวลำ
14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภำดำ ภัตตำคำรจิตรโภชนำ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม
กรุงเทพมหำนคร 10220 ตำมที่ได้รำยงำนสำรสนเทศผ่ำนระบบเผยแพร่ข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือ
เชิญประชุมซึง่ ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19)
กอปรกับ ผูว้ ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้ออกประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง สั่งปิ ดสถำนที่เป็ นกำรชั่วครำว (ฉบับที่ 4) ฉบับลง
วันที่ 27 มีนำคม 2563 ทำงภัตตำคำรจิตรโภชนำ กรุงเทพฯ จึงไม่สำมำรถให้บริกำรสถำนที่จดั ประชุมตำมที่กำหนดไว้เดิมได้และ
เป็ นเหตุให้บริษัทฯ จำต้องจัดหำสถำนที่ประชุมที่เหมำะสมในพืน้ ที่จงั หวัดใกล้เคียง ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ นัน้
เพื่อให้กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ซง่ึ ได้มีกำรบรรจุวำระกำรประชุมที่สำคัญที่ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำ อนุมตั ิ
จำกผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จึงมีควำมจำเป็ นในกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เพื่อจัดกำรผลกระทบซึ่งอำจเกิดขึน้ ต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ จำกควำมล่ำช้ำในกำรจัดประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี ของบริษัท
ฯ สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มำตรกำรและข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับกับกำรป้องกันโรคตำมข้อกำหนดออก
ตำมควำมใน มำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกำศ ณ วันที่ 25
มีนำคม 2563 (“พ.ร.ก. ฉุกเฉิน”) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 พิจำรณำโดยคำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ
อย่ำงรอบคอบแล้ว จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงเวลำและสถำนที่ประชุม อีกทัง้ มำตรกำรและข้อปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกำรประชุม
เพื่อให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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จากเดิม

เวลำ 13.30 น. (เปิ ดรับลงทะเบียนตัง้ แต่เวลำ 12.30 น.)
ณ ห้องประชุมวิภำดำ ภัตตำคำรจิตรโภชนำ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62
ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เชตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220

เปลี่ยนเป็ น เวลา 09.30 น. (เปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.)
ณ โรงไฟฟ้ าสระยายโสม เลขที่ 345 หมู่ 6 ตาบลสระยายโสม
อาเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจำกนี ้ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19) ที่มีกำรแพร่
ระบำดอย่ำงรวดเร็วและขยำยวงกว้ำงขึน้
จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรกำหนดมำตรกำรและข้อปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้องกับกำร
ประชุมเพื่อให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด เพิ่มเติมจำกที่เคยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้ว
โดยมำตรำกำรและข้อปฏิบตั ิดงั กล่ำวได้กำหนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็ นไปตำมมำตรกำรที่รฐั บำลกำหนดเพื่อควบคุม
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดดังกล่ำวโดยคำนึงสุขภำพและอนำมัยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน โดยเฉพำะผูท้ ่มี ีควำมเสี่ยงทำงด้ำน
สุขภำพ ทัง้ นี ้ รวมถึงมำตรกำรป้องกันโรคตำมข้อ 8 (1) และข้อ 11 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และคำแนะนำกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนำ 19 (COVID-19) สำหรับกำรจัดกำรประชุม กำรสัมนำ หรือกิจกรรมอื่น ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสำธำรณสุข ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 ทัง้ นี ้ เพื่อควำมปลอดภัย ในสุขภำพอนำมัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมกำร
ประชุมทุกท่ำนดังนี ้
1) เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ เพือ่ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวผู้ถือหุ้นเอง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุ้นทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทัง้ นีผ้ ู้ถือหุ้นทุกท่านทีท่ าการมอบฉันทะดังกล่าวจะสามารถรักษาสิทธิในการ
ลงคะแนนออกเสียงในทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกฎหมายระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยผู้ถือหุน้ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิโปรดศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับวาระทีจ่ ะนาเสนอเข้าสูท่ ป่ี ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครั้งนีอ้ ย่างครบถ้วนและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายสุวทิ ย์ สิงหจันทร์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระที่มีอำยุต่ำกว่ำ 70 ปี ทัง้ นีเ้ พื่อให้เป็ นไปตำม ข้อ 8 (1) แห่ง ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน ที่กำหนดให้ผสู้ งู อำยุตงั้ แต่ 70 ปี ขึน้ ไป ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี ีควำมเสี่ยงสูง ต่อกำรติดเชือ้ โรคโควิด 19 ได้ง่ำย อยู่ในเคหสถำนหรือ
บริเวณสถำนที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจำกกำรติดเชือ้ จำก สภำพแวดล้อมภำยนอก
ในกำรมอบฉันทะดังกล่ำว โปรดส่งเอกสำรมำได้ท่ี
เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เพำเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 325/1 อำคำรพีเอสที ถนนพหลโยธิน
แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220
2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้า โดยกรุณำระบุคำถำมพร้อมระบุช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ โดยอีเมล
ผ่ำนช่องทำงอีเมล : info@pst.co.th โดยบริษัทฯ จะตอบคำถำมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
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3) กรณีทผี่ ู้ถือหุน้ ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอกราบเรียนว่าท่านผู้ถือหุน้ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างเคร่งครัดและยังต้องดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ออกโดย
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมิอาจจะยกขึน้ อ้างเป็ นข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีที่
ท่านกระทาการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนั้น ท่านยังต้องยอมรับความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดจาก
การเดินทางเข้ามาร่วมประชุม รวมทัง้ ดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวท่านเองซึ่งอาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็ นเหตุการณ์
ทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ประสงคจ์ะให้เกิดขึน้ ดังนั้น บริษทั ฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุน้ ทุกท่านดาเนินการตามมาตรการ
ต่อไปนีอ้ ย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทรำบถึงมำตรกำรที่ผถู้ ือหุน้ ต้องยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด ดังนี ้
3.1 บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ทำ่ นผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็ นผูท้ ่มี ีอำยุต่ำกว่ำ 70 ปี
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำม ข้อ 8(1) ของข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ที่กำหนดให้ผสู้ งู อำยุตงั้ แต่ 70 ปี
ขึน้ ไป ซึ่งเป็ นผูท้ ่มี ีควำมเสีย่ งสูงต่อกำรติดเชือ้ โรคโควิด 19 ได้ง่ำย อยู่ในเคหสถำนหรือบริเวณสถำนที่พำนักของตน เพื่อป้องกัน
ตนเองจำกกำรติดเชือ้ จำกสภำพแวดล้อมภำยนอก ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและควำมปลอดภัยในสุขภำพอนำมัยของ
ท่ำนเอง โดยหำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำยุตงั้ แต่ 70 ปี ขึน้ ไป ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม ท่ำนสำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ (นำยสุวิทย์ สิงหจันทร์) เข้ำร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนแทนได้
3.2 บริษัทฯ จะจัดตัง้ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรำ่ งกำยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน บริเวณ
ด้ำนหน้ำห้องประชุม ในกำรนี ้ บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนเว้นระยะห่ำงระหว่ำงผูอ้ ื่น อย่ำงน้อย 2 เมตร ใน
กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน ในกรณีท่พี บผูม้ ีควำมเสี่ยง อันได้แก่ ผูท้ ่เี ดินทำงกลับจำกประเทศกลุ่ม
เสี่ยง ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องท้องที่นอกรำชอำณำจักรที่เป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตรำย กรณีโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนำคม 2563 หรือประเทศอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ เห็นว่ำมีควำมเสี่ยงและยังไม่พน้ กำหนดระยะเวลำ 14 วัน นับจำกกลับจำกกำรเดินทำง รวมถึงเป็ นผูท้ ่ตี ิดต่อใกล้ชิดกับ
บุคคลที่เดินทำงไปหรือกลับจำกกลุ่มประเทศดังกล่ำว และยังไม่พน้ กำหนด ระยะเวลำ 14 วัน นับจำกกลับจำกกำรเดินทำง หรือผู้
มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ ไป) หรือมีอำกำร เกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ เช่น ไอ จำม มีนำ้ มูก เจ็บคอ หำยใจ
เหนื่อยหอบ หรือมีอำกำรหรือข้อบ่งชีท้ ่อี ำจเป็ นเหตุให้ สงสัยว่ำจะเป็ นโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) หรือมีอำกำร
เจ็บป่ วยหรือข้อบ่งชีอ้ ื่นใดเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ อำจมีควำมเสีย่ งต่อกำรติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำห้องประชุมของผูถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยบริษัทฯ จะจัดให้ทำ่ น
พิจำรณำมอบฉันทะแทน
3.3 บริษัทฯ จัดที่น่งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี1้ -2 เมตร จึงอำจทำให้มีขอ้ จำกัด เกี่ยวกับ
จำนวนที่น่งั ประชุมและหำกที่น่งั เต็มแล้วบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ท่ำนพิจำรณำมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมกำร ประชุม
3.4 ผูถ้ ือหุน้ ที่ผ่ำนกำรคัดกรองแล้ว และมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตนดังนี ้
- กรุณำสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมประชุม
- กรุณำล้ำงมือให้สะอำด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ลำ้ งมือ
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- หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสบริเวณใบหน้ำ (ตำ จมูก ปำก) โดยไม่จำเป็ น
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผูอ้ ื่น
- หำกมีไข้ อำกำรไอ จำม มีนำ้ มูก เจ็บคอ หำยใจเหนื่อยหอบ ขอควำมกรุณำออกจำกห้องประชุมผูถ้ ื อหุน้
3.5 ในวันประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็ นไปอย่ำงกระชับ หำกผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถำม ขอควำมกรุณำผูถ้ ือหุน้
เขียนใส่กระดำษและนำใส่กล่องรับคำถำมแทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่จดั เตรียมกระดำษและปำกกำให้
และบริษัทฯ จะดำเนินกำรตอบและเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 1 สัปดำห์หลังเสร็จสิน้ กำรประชุม
3.6 บริษัทฯ งดกำรแจกอำหำร งดเสิรฟ์ เครื่องดืม่ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณที่จดั กำร
ประชุมโดยเด็ดขำด เพื่อลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยงในกำรแพร่กระจำยของเชือ้ ไวรัส
3.7 ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนจะต้องกรอกแบบสอบถำมตำมควำมจริง เพื่อกำรคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัส โค
โรนำ 2019(COVID-19) ในกรณีท่ที ่ำนปกปิ ดข้อมูลด้ำนสุขภำพหรือประวัติกำรเดินทำงของท่ำน ถือว่ำท่ำนกระทำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผูเ้ ข้ำร่วมประชุมต้องรับทรำบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใด ๆ เพื่อให้
เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องของรัฐบำล ในกรณีท่ผี เู้ ข้ำร่วมประชุมท่ำนใดไม่ให้ควำม ร่วมมือในกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรกำรดังกล่ำวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของบุคคลดังกล่ำว และให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำ
ดำเนินกำรมอบฉันทะแทน
นอกจำกนีเ้ นื่องจำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นสถำนกำรณ์ท่อี ยูใ่ นข่ำยเฝ้ำระวังเป็ นพิเศษ บริษัทฯ อำจ
ปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรของรัฐบำลที่อำจทำกำรกำหนดเพิ่มเติมภำยหลังจำกวันที่ บริษัทฯ
มีประกำศฉบับนี ้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้งเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวผ่ำนช่องทำง อื่นใดตำมที่
บริษัทฯ เห็นสมควร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวอนงค์ พำนิชเจริญนำน)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
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เอกสารแนบ
สถานทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

โรงไฟฟ้าสระยายโสม
เลขที่ 345 หมู่ 6 ต.สระยายโสม
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โรงไฟฟ้าสระยายโสม
โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง
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