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วัตถุประสงค์ ข้อเทจ็จริง และเหตุผล ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพจิารณาอนุมัต ิตามระเบียบวาระการประชุม 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

เลขานกุารฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2558 
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ แล้ว และเห็นว่าถกูต้องตามมติของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่รายงานดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pps.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุฯ 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดัง
รายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2558 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ 
พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่จะกระทาํต่อไปในภายหน้า 
และอนุมัตริายงานประจาํปี 2558 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิน้สดุ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
รวมถึงรายงานกิจการท่ีจะกระทําต่อไปในภายหน้า และขออนมุติัรายงานประจําปี 2558 ดงัปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว คณะกรรมาการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป จึงขอนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 
บญัชีกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2558 เป็นเงนิสํารองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายปันผล ประจาํปี 2558 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ  .ศ .  2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 กําหนด
ว่าบริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด  
โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการ
ตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 
เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.20 ของกําไรสทุธิประจําปี ส่งผลให้บริษัทฯ  
มีกําไรสะสมจดัสรรสํารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4,009,235 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของ
ทนุจดทะเบียน และอนมุตัิจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 0.0556 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 
22,240,000 บาท โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี 2558 และจากกําไรสะสม (คิดเป็นอัตราร้อยละ 554.72 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2558 หลังจากหักสํารองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.41 ของกําไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 
31 ธนัวาคม 2558) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัท่ี 
0.0500 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.0500 บาทตอ่หุ้น  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 2,240,000 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.0056 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้ เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
สําหรับปันผลทัง้หมดท่ีจ่ายจากปันผลในสว่นท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการอนุมติัจาก 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เร่ืองการจ่ายปันผลก่อน  
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กรณีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุติัการจ่ายปันผลดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดวนั
กําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 กําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 ถงึปี 2558 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่  1  
(PPS-W1) จาํนวนไม่เกนิ 240,000,000 หน่วย และพจิารณามอบอาํนาจ 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯและต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นการเหมาะสมท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณา
อนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่รวมจํานวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครัง้นี ้ทัง้นี ้
ให้จดัสรรในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมลูค่า สําหรับรายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) ท่ีจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

อยา่งไรก็ตาม การอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ยงัมีความ
ไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ก่อน  

กรณีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุติัการออกและจดัสรร PPS-W1 ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัท 
มีมติกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ใน 
วันท่ี 2 มิถุนายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2558 

ปีที่นําเสนอ 
ปี 2557 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2556 

ปีที่ผ่านมา 
1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 4.23 16.27 22.46 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 400 400 400 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.0556 0.03 0.04 
4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 22.24 12 16 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล  

(ร้อยละของกําไรสทุธิประจําปี) 
554.72 78.59 75.07 
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และพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อันจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ  

2. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกใบสําคญัแสดงสทิธิและการนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ  

3. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณา
แตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน  
320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

1. เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

2. เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) 

 ความเหน็คณะกรรมการ 

1. เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. รักษาสภาพคลอ่งของกิจการโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

3. เพ่ือเป็นช่องทางในการระดมทนุ (ผา่นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1) 

 วิเคราะห์ผลกระทบรายการ 

เน่ืองจากการปันผลเป็นหุ้นและการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) ได้
จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จงึไมมี่ผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ี 
จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ ดงันัน้ เพ่ือการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ตามวาระท่ี 4 จํานวน 80,000,000 หุ้น 
และเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 จํานวน 240,000,000 หน่วย/หุ้ น  
(1 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น) ตามวาระท่ี 5 จึงต้องอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
 320,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 6 ข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าว
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 บาท (หนึง่ร้อยแปดสิบล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยย่ีสบิล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 

โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยย่ีสบิล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมมี่-) 

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบ
อํานาจจากบริษัทฯ ให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ข้อความเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออก
และจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1)  

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

จากนโยบายการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) ดงัท่ีกลา่วในวาระท่ี 4, 5, 6 จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ืออนมุติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 320,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดงันี ้

1. เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น  

2. เพ่ือรองรับการใช้สทิธิแปลงสภาพ PPS-W1 จํานวนไมเ่กิน 240,000,000 หุ้น 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล  
เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบั หรือตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
กําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) โดยจะมีคา่ตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการ
ท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการไว้ได้ และได้ขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ จะ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว
เหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559 
ดงันี ้ 

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย (1) ค่าเบีย้ประชุม และ  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั) ขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แต่ทัง้นีส้งูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไร
ก่อนหกัภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนพิเศษจํานวนนีแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทนดงักลา่ว
เป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา 

 สําหรับคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

2559 (ปีที่เสนอ) 2558 (ปีที่ผ่านมา) 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
รองประธานกรรมการบริษัท 13,000 บาท 13,000 บาท 
กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการธรรมภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10,000 บาท -- 
กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10,000 บาท -- 

2. คา่ตอบแทนประจํา เงินเดือน และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ  

 -- ไมมี่ -- 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วตัถปุระสงค์  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม อนึง่ กรรมการท่ีออกตามวาระคนหนึง่ ชอบท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชมุ
ได้เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

สําหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัท ท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  กรรมการ  /ประธานกรรมการ  

2. นายธชั ธงภกัด์ิ     กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า นบัตัง้แต่วนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 
ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอบคุคลใดเข้าเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึง่ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจําปี 2558 (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจดัการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของ
กรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับ 
กลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการ มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกือ้กูลและให้การ
สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคณุสมบติัต้องห้าม
ประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยรับโทษจําคุกหรือมีความผิด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการดําเนินงานของ
บริษัทฯ จงึเหน็สมควรเสนอให้กรรมการจํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  กรรมการ  /ประธานกรรมการ  

2. นายธชั ธงภกัด์ิ     กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์การสรรหาฯ ข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายประสงค์ ธาราไชย (2) นายธัช ธงภกัด์ิ มีคณุสมบติัครบถ้วน ตามพระราชบญัญัติ
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บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประวติัและข้อมลูเก่ียวข้อง ปรากฏ
อยู่ใน สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 ส่วนคณุสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบติัของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการ
อิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจําปี 2558 หวัข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์ประกอบและการสรรหา
กรรมการ” ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 

วตัถปุระสงค์ ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กําหนดให้ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
(ฉบับท่ี 20) กําหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบบัญชี
ติดต่อกนั โดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนๆ ใน
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และ
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชีแล้วมีความเห็นว่า ควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั โดย นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2892 หรือ นางสาวสมจินตนา  
พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5599  หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8125 เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 อีก 1 ปี (เป็นปีท่ี 6) โดยผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เม่ือปี 2558 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทัง้ 3 คน มีคุณสมบัติ 
ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 600,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัรา
เดียวกนักบัปี 2558 ท่ีผา่นมา และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ และไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสีย
กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

สําหรับบริษัทยอ่ย (1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั (2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จํากดั โดยทัง้ 
2 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบญัชี รวมเป็นเงิน 265,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2558 ท่ี
ผ่านมา และแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2892 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5599  หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8125 เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท สําหรับปี 2559 โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 



 

16 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ทัง้นี ้ในการดําเนินการท่ีจะทําให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีสามารถจดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดเวลา ทัง้ในสว่น
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ ผู้ตรวจสอบบญัชีได้วางแผนในการดําเนินการพร้อมจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีไว้อย่าง
เพียงพอแล้ว 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2558 

(ปีที่ผ่านมา) 
คา่สอบบญัชี บริษัท โปรเจค แพลน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม 
(AUDIT FEE) 

600,000 600,000 

คา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทยอ่ย/ในเครือ 2 บริษัท ดงันี ้ (AUDIT FEE) 
(1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั   
(2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จํากดั 

265,000 265,000 

รวมค่าบริการสอบบัญชีทัง้สิน้ 865,000 865,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ (NON – AUDIT FEE) ไม่มี ไม่มี 

ทัง้นี ้ประวติัและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี ปรากฏอยูใ่น สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12 

วาระที่ 12 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่งๆ (ถ้ามี) โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั และจะไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้


