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ท่ี  PPS/PCL 012/2559 

 วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วตัถปุระสงค์ ข้อเทจ็จริง และเหตผุล ของความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
3. แผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) รายงานประจําปี 2558 รายงานแหง่ความยัง่ยืน 2558 
4. ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
5. รายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPS-W1) 
6. เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 
7. ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และวิธีการลงคะแนนเสียง 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
12. ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี 

 
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2559 ได้

มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ท่ีได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการเหน็วา่ได้มีการบนัทกึไว้ถกูต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกิจการที่จะกระทํา
ต่อไปในภายหน้า และอนุมัตริายงานประจาํปี 2558 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 และกิจการท่ีจะกระทําต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และอนุมติัรายงานประจําปี 2558 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรายงานผู้สอบบญัชีท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพิจารณา
อนุมัติการจ่ายปันผลประจําปี 2558 (กรณีที่วาระนีผ่้านการอนุมัติ จะต้องพิจารณาวาระที่ 6, 7, 8 
ซึ่งเป็นวาระต่อเน่ือง) 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการ
ประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิน้ปี 2558 บริษัทฯ มีกําไร
สะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรอยู่ ทัง้นี ้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือ
หลังจากหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอํานาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบาย
ดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว ดงันัน้ ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จึงเห็นควรอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เพ่ือเป็นทนุ
สํารองตามกฎหมายจํานวน 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5.20 ของกําไรสทุธิประจําปี สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรสะสม
จดัสรรสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 4,009,235 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.01 ของทนุจดทะเบียน 
และอนมุติัจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.0556 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 22,240,000 บาท โดย
จดัสรรจากกําไรสทุธิประจําปี 2558 และจากกําไรสะสม (คิดเป็นอตัราร้อยละ 554.72 ของกําไรสทุธิประจําปี 2558 หลงัจาก
หกัสํารองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 92.41 ของกําไรสะสมสว่นท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ) โดยจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ดงันี ้
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1. จ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตรา 5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ไม่เกิน 80,000,000 หุ้ น  
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็น 
หุ้นสามญัท่ี 0.0500 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.0500 บาทตอ่หุ้น 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จํานวนประมาณ 2,240,000 บาทคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.0056 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย
สําหรับปันผลทัง้หมดท่ีจ่ายจากปันผลในสว่นท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

อยา่งไรก็ตาม สทิธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการอนมุติัจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เร่ืองการจ่ายปันผลก่อน 

กรณีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุติัการจ่ายปันผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติกําหนด
วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 กําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่  1  
(PPS-W1) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย และพิจารณามอบอํานาจ (กรณีที่วาระนีผ่้านการ
อนุมัตจิะต้องพจิารณาวาระที่ 6, 7, 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเน่ือง) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมจํานวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครัง้นี ้โดยรายละเอียด
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) ท่ีจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตาม
เอกสารท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5) 

อย่างไรก็ตาม การอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 ยงัมี
ความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ก่อน  

กรณีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 อนมุติัการออกและจดัสรร PPS-W1 ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัท 
มีมติกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้น (Record Date) ใน
วันท่ี 2 มิถุนายน  2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 
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และพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ
บคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ 

1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ อนัจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ  

2. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ซึง่รวมถงึการติดตอ่ และการย่ืนคําขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกใบสําคญัแสดงสทิธิและการนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ  

3. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น 
พิจารณาแตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 
100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (กรณีที่วาระนีผ่้านการอนุมัตจิะต้องพจิารณา
วาระที่ 7, 8 ซึ่งเป็นวาระต่อเน่ือง) 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาท โดยการออกเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 320,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 100,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (PPS-W1) 

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (กรณีที่วาระนีผ่้านการอนุมัตจิะต้องพจิารณาวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระ
ต่อเน่ือง) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุติัการการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น ดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 180,000,000 บาท (หนึง่ร้อยแปดสิบล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยย่ีสบิล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 
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โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั 720,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยย่ีสบิล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมมี่-) 

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

การลงมต ิ วาระนีต้้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรร 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 320,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) ดงันี ้

1. เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวนไมเ่กิน 80,000,000 หุ้น  

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

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี เท่ากบัค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจําปี 2558 ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วประกอบด้วย เบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั) ขึน้อยู่กบั
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี แต่ทัง้นี ้ สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรก่อนหกัภาษี และให้ประธานกรรมการเป็น 
ผู้จดัสรรคา่ตอบแทนพิเศษจํานวนนีแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสม ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีครบวาระจะต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน คือ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายธชั ธงภกัด์ิ     กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 2 คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายประสงค์ ธาราไชย  กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายธชั ธงภกัด์ิ     กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

ทัง้นี ้ประวติัและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาํปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจําปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเหน็คณะกรรมการ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถาม หรือ
ชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายละเอียดวตัถปุระสงค์ ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุติัวาระต่างๆ 
ข้างต้น ดงัปรากฏใน สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. จนกวา่จะถงึกําหนดเวลาประชมุ 

บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 
9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559  
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สําหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามช่ือปรากฏด้านลา่ง กรุณากรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ
ฉบบัหนึ่งฉบบัใด ตามท่ีได้จดัส่งมาพร้อมกนันี ้ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบบัเดียวเท่านัน้ ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้อง
ย่ืน และ/หรือแสดงเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุตามท่ีได้ระบไุว้
ในเอกสารตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 นีด้้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีรายละเอียดตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 11 เมษายน 2559 หรือย่ืน
หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อพนกังานลงทะเบียน ณ ท่ีประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ และขอให้ท่าน หรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรด
นําเอกสาร และหลกัฐานตามรายการท่ีปรากฏใน สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามขัน้ตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายประสงค์  ธาราไชย) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 

หมายเหตุ 1. ทา่นสามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th 
รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย 

  1) พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ  กรรมการอิสระ 
  2) นางวิภาวี  บณุยประสทิธ์ิ  กรรมการอิสระ 
  3) นายคเชนทร์  เบญจกลุ  กรรมการอิสระ 

 2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในแต่ละระเบียบวาระ หรือสง่คําถามท่ีต้องการ
ให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือข้อคิดเหน็ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุท่ี 

  นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
  เลขานกุารบริษัท 
  E-mail address :  csoffice1@pps.co.th 
  โทรศพัท์  :  0 2718 2785-9 ตอ่ 303 
  โทรสาร :  0 2300 5545-6 
 



 

8 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

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 
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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 ้
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จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 1  บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558:  คณะกรรมการบริษัท  4/4 ครัง้ 
   คณะกรรมการบริหาร  11/12 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2555 – 17 เมษายน 2556 ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน 2556 – ปัจจบุนั ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 2 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 3 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท : 4  ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : --ไมมี่-- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ๆ 
ปี 2530 – ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน  
ปี 2553 – ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ปี 2540 – ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไมมี่-- 

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 52,411,300 หุ้น (13.10%) 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแตง่ตัง้ ตัง้แตว่นัท่ี 17 เมษายน 2556– ปัจจบุนั ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 1 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการดํารงตําแหน่งเป็นวาระท่ี 2 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท : 3  ปี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : --ไมมี่-- 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ๆ 
ปี 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการบริษัท บริษัท พีพีเอส ดีไซน จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน  : --ไมมี่-- 

ประวัตกิารกระทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี : --ไมมี่-- 

จาํนวนหุ้นที่ถือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 5,687,601 หุ้น (1.42%) 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ  
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
1. นายประสงค์  ธาราไชย 52,411,300 13.10 % 
2.  นายธชั  ธงภกัด์ิ 5,687,601 1.42 % 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/กจิการที่แข่งขันกับ
ธุรกจิของบริษัทฯ 

ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแข่งขนัหรือ
กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายประสงค์  ธาราไชย - ไมมี่ 1 ไมมี่ 
2.  นายธชั  ธงภกัด์ิ - ไมมี่ 1 ไมมี่ 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือ  

ซึง่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 
--ไม่มี-- 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จํานวนหุ้น 
 สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
 เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ/บริษัทย่อย 

 
-- 
--  
--  

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 
2 ปี ท่ีผา่นมา 
 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 

ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย(  
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทํา

หน้าท่ีได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/สินค้า/บริการ /การให้
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย  

 
 
 

-- 
 

-- 
-- 
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5. คาํนิยาม “กรรมการอสิระ” (คุณสมบัตกิรรมการอสิระ) บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ท่ีมี
คณุสมบติั ดงัตอ่ไป 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืน
คําขออนญุาตต่อสํานกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี  ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน  

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
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8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท  

10) กรรมการอิสระตามคณุสมบติัข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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รายละเอียดสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ (PPS-W1) 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัทฯ โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โปรเจค แพลนน่ิง 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1  
(“ใบสําคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 1” หรือ “PPS-W1”) 

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิที่ออก : ไมเ่กิน 240,000,000 หน่วย (สองร้อยส่ีสบิล้านหน่วย) 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูย์บาทถ้วน) 

วธีิการจัดสรร : จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ
ใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการคํานวณ
สิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะดําเนินการ
ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจํานวนดงักล่าว ซึ่งจะทําให้คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว โดย
บริษัทฯ ได้กําหนดวนั กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบสําคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 1 (Record Date) ในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 และรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 

อัตราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญ : 0.40 บาทตอ่หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิท่ีกําหนด) 

วันออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 10 มิถนุายน 2559 

อายุของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : 2 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  
(ตัง้แตว่นัท่ี 10 มิถนุายน 2559 จนถงึวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561) 
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ 5 ครัง้ 
ได้แก่ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และวนัท่ี 9 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้กําหนดการใช้
สิทธิครัง้สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี  
6 เดือน นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันท่ี 9 ธันวาคม 2561  
(ในกรณีท่ีวนักําหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนวนักําหนดการ
ใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้
ดงักลา่ว) 

ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ : 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
15 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สทิธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้ 

จํานวนหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสทิธิ 

: 240,000,000 หุ้น  

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิ : บริษัทฯ จะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ มี
การซือ้ขายอยู)่ 
หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทฯ จะย่ืน
คําขอจดทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถรับรองได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน  ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ  พิจารณาไม่ รับเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียน ผู้ ลงทุนจะไม่สามารถซือ้ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกดิ
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ มี
การซือ้ขายอยู)่ 

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น : เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น ดงันัน้ จงึไมมี่ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดย
บคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้
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1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ี
ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง
เทา่กบัร้อยละ 33.33 โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Control Dilution =   จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้  
  จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว**+ จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
 =   240,000,000 หุ้น  
  (480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น) 
 =  33.33% 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน จะมี
ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากบัร้อยละ 20.30 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ท่ี 1.02 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
เป็นราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัทําการติดต่อกนั
ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 
2559 (ระหว่างวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง 19 กมุภาพนัธ์ 2559) (ข้อมลู
จาก SETSMART)  

โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
  ราคาตลาด 
 = 1.02 บาท – 0.82 บาท 
  1.02 บาท 
 = 20.30% 

*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  = 

(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นชําระแล้ว**) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

  (จํานวนหุ้นชําระแล้ว** + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

= (1.02 บาท x 480,000,000 หุ้น*) + (0.4 บาท x 240,000,000 หุ้น) 

 (480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น) 

= 0.82 บาท 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 
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3. การลดลงของกําไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS 
Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน 
240 ล้านหน่วย จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบั
ร้อยละ 33.33 โดยกําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณ คือ กําไรสทุธิย้อนหลงั 12 
เดือน (งวดวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 
2,784,882 บาท 

โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Earnings Dilution = กําไรตอ่หุ้น  – กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 
  กําไรตอ่หุ้น 
 = 0.0058 บาท – 0.0039 บาท 
  0.0058 บาท 
 = 33.33% 

*กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย  = กําไรสทุธิ  

 (จํานวนหุ้นชําระแล้ว**+จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

กําไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย =   2,784,882 บาท  

   480,000,000 หุ้น 

 = 0.0058 บาท 

กําไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย =      2,784,882 บาท  

   480,000,000 หุ้น + 240,000,000 หุ้น 

 =   0.0039 บาท 

**ในกรณีนีจํ้านวนหุ้นท่ีชําระแล้วคํานวณจากจํานวนหุ้นก่อนผลกระทบ 
รวมกบัจํานวนหุ้นปันผล 

วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะ
พึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครัง้นี ้

: 1. เพ่ือรองรับการลงทนุในอนาคต  
2. เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  
นอกจากนีช้่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้ เพ่ือสร้างความ
พร้อมด้านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนใน
อนาคตจะนํามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

   

   

   



 

50 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครัง้นี ้จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ต่อเม่ือได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล
ก็มีสทิธิท่ีจะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ 

เงื่อนไขการปรับสทิธิของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิ 

: บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายุ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
(ก) เม่ือบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนั

เป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญท่ีได้ออกแล้วของ
บริษัทฯ 

(ข) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั ในราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ท่ีคํานวณได้ ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้ น
สามญัของบริษัทฯ” 

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้
สิทธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้ นสามัญ โดยราคาเฉล่ียต่อหุ้ นของหุ้ นสามัญท่ีจะออกใหม่เพ่ือ
รองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ”     

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

(จ) เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สําหรับ
การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ระหว่างอายใุบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีออกในครัง้นี ้

(ฉ) ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดๆ อนัทําให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยท่ี
เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถงึ (จ) 

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลง จนราคาใช้สิทธิต่ํา
กวา่มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้นได้ (Par Value) 
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อ่ืน ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ 
1. กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นและสมควรท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอ
ขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนคําขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนํา
ใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ และ 

3. ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของ 
บริษัทฯ เป็นต้น 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่าย ของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
 1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง โดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้อง โดย

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นีภ้ายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี  ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
ช่ือนิติบุคคล ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลง
ลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้ รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2559 

 

สําหรับรายละเอียดประวติัและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ของกรรมการอิสระแต่ละท่าน โปรดดรูายละเอียดในรายงานประจํา 

ปี 2558 หัวข้อ แผนผังคณะกรรมการบริษัทและประวัติ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ 

(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
อายุ

)ปี(  
ที่อยู่ 

ส่วนได้เสียใน
วาระที่
พจิารณา 

1. พล.ท.ต. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ กรรมการอิสระ 70 84/49 หมูบ้่านทองปานนิเวศน์  
ถนนทา่ข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน  

กรุงเทพฯ 10150 

9 

2. นางวิภาวี  บณุยประสทิธ์ิ  กรรมการอิสระ 63 14/4 หมู่ท่ี 8 แขวงลําต้อยต่ิง 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

9 

3. นายคเชนทร์  เบญจกลุ กรรมการอิสระ 39 224/35 หมูบ้่านลดัดารมณ์  
ซ.ประเสิรฐมนกิูจ 2 ถ.ประเสริฐมนกิูจ 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

9 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

-------------------------------- 
เขียนท่ี………………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่ บ้านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ตําบล /แขวง…………………………………..……………. 
อําเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…….……….…………….อําเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………...…... 
ถนน…………………..……...ตําบล/แขวง………………..….……….อําเภอ /เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………………… 
ถนน………………….…..…..ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
                 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี………………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่ บ้านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ตําบล /แขวง…………………………………..……………. 
อําเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…….……….…………….อําเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………...…... 
ถนน…………………..……...ตําบล/แขวง………………..….……….อําเภอ /เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………………… 
ถนน………………….…..…..ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูมชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

□  วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558  
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□  วาระที่ 2. พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกจิการที่
จะกระทาํต่อไปในภายหน้า และอนุมัตริายงานประจาํปี 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        
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□  วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ บัญชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2558  
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี2558 เป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย และ
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผล ประจาํปี 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จาํนวนไม่เกนิ 240,000,000 หน่วย และพจิารณามอบอาํนาจ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 80,000,000 บาท  
จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.25 บาท 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
(PPS-W1) 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        



 

57 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

□  วาระที่ 9. พจิารณาอนุมัตเิงนิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน 2 คน    
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายธชั ธงภกัด์ิ  
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□  วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ประจาํปี 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 12. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
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  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

 
                 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
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 □วาระท่ี ....................... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
-------------------------------- 

เขียนท่ี………………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่ บ้านเลขท่ี……………ถนน…………………………………ตําบล /แขวง…………………………………..……………. 
อําเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั………………………………………………………...... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…….……….…………….อําเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………...…... 
ถนน…………………..……...ตําบล/แขวง………………..….……….อําเภอ /เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………………… 
ถนน………………….…..…..ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้  
  □  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 □  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  □  หุ้นสามญั  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
  □  หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสียง 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

□  วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558  
เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□  วาระที่ 2. พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และกจิการที่
จะกระทาํต่อไปในภายหน้า และอนุมัตริายงานประจาํปี 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        
□  วาระที่ 3. พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ บัญชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาํปี 2558  
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 4. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี2558 เป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย และ
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายปันผลประจาํปี 2558 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 
รุ่นที่ 1 (PPS-W1) จาํนวนไม่เกนิ 240,000,000 หน่วย และพจิารณามอบอาํนาจ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 6. พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 80,000,000 บาท  
จากทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.25 บาท 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        



 

63 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

□  วาระที่ 7. พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 8. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
และรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
(PPS-W1) 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 9. พจิารณาอนุมัตเิงนิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2559 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วาระที่ 10. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง กลบัเข้าดํารงตําแหน่งจํานวน 2 คน    
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายธชั ธงภกัด์ิ  
□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

□  วาระที่ 11. พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
ประจาํปี 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        
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□  วาระที่ 12. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง        

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีประบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ  

 
                 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือท่ีจะพงึเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 

 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
 

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
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 □วาระท่ี ....................... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       

   ช่ือกรรมการ......................................................................................................................... 

                           □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่หน็ด้วย                     □  งดออกเสียง       
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ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด )มหาชน(  

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

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

คําวา่ “กฎหมาย” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมถงึกฎหมายว่าด้วย หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่

สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีใช้

บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึง่สนิทรัพย์จดทะเบียน

แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

 ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กลา่วในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายทกุประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แต่ละหุ้นจะมีมลูค่าเทา่กนั 

 บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นบริุมสทิธิท่ีอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ หุ้นกู้  หุ้นกู้ ท่ีอาจแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามญั ใบสําคญัแสดงการใช้สทิธิ และหลกัทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใดๆหรือประชาชนทัว่ไปได้  

 หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครัง้เดียวเตม็มลูคา่  ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทปรับโครงสร้างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม ่ เพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ  

ซึง่ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้าคน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบติัตามกฎหมายกําหนด 
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ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
 (2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนั เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด
เพิ่มขึน้ อีกหนึง่เสียง 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยหนึง่ในสาม เป็นอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม 

 อนึง่ กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึ่ง ชอบท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชมุได้เลือกเข้า

ดํารงตําแหน่งใหมอี่กครัง้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั

สลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
 (5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 34. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปล่ียนแปลงได้ และ

นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของ

บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ีเดือนนบัแต ่วนัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น ได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้า

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอ ให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือท่ีอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุใน

หนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้าคน หรือไมน้่อย

กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ

องค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้ เป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั

ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไมม่าเข้าประชมุ จนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง

ชัว่โมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถ้าไมมี่หรือมีแตไ่มม่าเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสทิธิ และกําหนดให้มี

สทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 
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 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (3) การทํา การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญั 
 (4) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
 (5) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
 (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบั 
 (7) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้  
 (8) การควบหรือเลิกบริษัท 
 (9) การปรับโครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 (10) กิจการอ่ืนๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อกําหนด ระเบียบ คําสัง่ ประกาศของทางราชการ หรือ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดเอาไว้ 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษัท  
ได้จดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และกําหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอ่ืน ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และต้องจดัทํา 

งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

 (1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนี ้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงั

ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสํารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพ่ือจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ

สํารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเหน็สมควร เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสํารองอ่ืน หรือทนุสํารองตามวรรคหนึง่ หรือทนุสํารอง

สว่นลํา้มลูคา่หุ้น เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

 การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ให้หกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อน แล้วจงึหกัจากทนุสํารองตามวรรคหนึ่ง 

และทนุสํารองสว่นลํา้มลูคา่หุ้น ตามลําดบั 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิ

ของบริษัทในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างผู้ ดํารงตําแหน่ง

หน้าท่ีใดๆ ของบริษัทและตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการ

ของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ 

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของ

บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. 
 

ผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เร่ิม 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ
(เร่ิม 08.00 น.)

แสดงบตัรประจําตวั ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ

- แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถกูต้องครบถ้วน
- แสดงสําเนาบตัรประจําตวัผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

สอบทานและตรวจสอบความถกูต้อง

รับบตัรลงคะแนน

เข้าห้องประชมุ

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน

(สําหรับผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียง)

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะผู้คดัค้าน หรืองดออกเสียง 

และสรุปผลลงคะแนน

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ
 

   
*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเม่ือเสร็จสิน้การประชุม 
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วธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชมุในวนันี ้ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวน
หุ้นท่ีถืออยู ่โดยนบัคะแนนเสียง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เหน็ด้วย ไมเ่หน็
ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ มิฉะนัน้ จะถือวา่บตัรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.  การนบัคะแนนในทกุวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมลูผา่น Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแตเ่ร่ือง
ท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอยา่งอ่ืน และจะแสดงการนบัคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบง่เป็น 3 สว่น คือ 

 สว่นท่ี 1 ได้แก่ วาระท่ี 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียง 

 สว่นท่ี 2 ได้แก่ วาระท่ี 9 เป็นเร่ืองพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559 ซึง่วาระนี ้
ต้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 สว่นท่ี 3 ได้แก่ วาระท่ี 5, 6, 7 เป็นเร่ืองพิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (PPS-W1) พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ การ
พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  ซึง่วาระเหลา่นีต้้องผา่น
มติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียง 
ไมเ่หน็ด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ใดไมเ่หน็ด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ชมืูอขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทําการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไมมี่ผู้ใดแสดงความเหน็
หรือคดัค้าน หรือแสดงความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเหน็ชอบและอนมุติัเป็นเอกฉนัท์ 

4. เพ่ือให้การเก็บคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัหลงัเลิกประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุ ขอให้สง่บตัรลงคะแนนกบั
เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนของบริษัทฯ และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 
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ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
(Miss Somjintana Polhilunrat) 

ประวัตกิารศกึษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ใบอนุญาตทางวชิาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599  

อ่ืนๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

สมาชกิสถาบันวชิาชีพ : สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การทาํงาน  

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่น บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
พ.ศ. 2539 – 2554 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
พ.ศ. 2532 – 2539 : ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แปลน พบัลชิช่ิง จํากดั 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 

1. บริษัท สหพฒันพิบลู จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท ยเูอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท ควอลลีเทค จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท จรัญประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จํากดั (มหาชน) 

6. บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชาํระบัญชี (ร่วมคณะทาํงานชาํระบัญชีที่ได้รับการแต่งตัง้จากกระทรวงการคลัง) 

1. บริษัท นวแฟคตอร่ิง จํากดั 

2. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จํากดั 

3. บริษัท เงินทนุ มหาสมทุร จํากดั 

 



 

76 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 

 
 
 

 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ – นามสกุล : นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
(Mrs. Suvimol Krittayakiern) 

ประวัตกิารศกึษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ใบอนุญาตทางวชิาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2892  

อ่ืนๆ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากกรมการประกนัภยั 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 92/2007 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 36/2011 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการ บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. นํา้ตาลครบรีุ จํากดั 
2545 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี 
2533 – ปัจจบุนั  : กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท 
2522 – ปัจจบุนั  : หุ้นสว่นผู้จดัการ สํานกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
2550 – 2553  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์  
2535 – 2547  : กรรมการ บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

กจิกรรมทางสังคม 

2557 – 2560 : กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2556 – ปัจจบุนั : คณะอนกุรรมการพิจารณาการไตส่วนผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี กองปกป้องและ

ตอบโต้ทางการค้า กระทรวงตา่งประเทศ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2555 – ปัจจบุนั : คณะกรรมการ มลูนิธิเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 – 2556 : เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน 
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2553 – 2556 : กรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2553 – 2556 : กรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2547 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2547 – 2550 : เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2548 – 2551 : กรรมการด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

สภาวิชาชีพบญัชี 
2538 – 2547 : กรรมการมาตรฐานสอบบญัชีสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่

ประเทศไทย 

ด้านวชิาการ 

ปีการศกึษา 2553 – ปัจจบุนั   : อาจารย์พิเศษภาควิชาบญัชี ปริญญาโท วิชา ประเดน็และปัญหาเก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี (AC511) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

ปีการศกึษา 2553 : อาจารย์พิเศษภาควิชาบญัชี ปริญญาตรี วิชา Principles and Techniques for 
Internal Auditing จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปีการศกึษา 2549 : อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี วิชา การสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

ประสบการณ์อ่ืนๆ  : ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ ชําระบญัชี  
บริษัท เงินทนุมหาสมทุร จํากดั 
ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ ชําระบญัชี  
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอน็ จํากดั 

  



 

78 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 

 
 
 

 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบัญชี 

ช่ือ – นามสกุล : นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร 
(Miss Suphaphorn Mangjit) 

ประวัตกิารศกึษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ใบอนุญาตทางวชิาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 8125  

อ่ืนๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การทาํงาน  

2538 - ปัจจบุนั : หุ้นสว่น บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 

1. บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน) 

2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

3. บริษัท สามชยัสตีล อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

4. บริษัท แมนดาริน โฮเตล็ จํากดั (มหาชน) 

5. บริษัท แอลดีซี เดน็ทลั จํากดั (มหาชน) 

6. บริษัท อาความ นิชิฮาร่า จํากดั 

7. บริษัท นาคากาวะ เคมิคลั อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

8. บริษัท สยามพริน้ จํากดั 

9. บริษัท สยามราชธานี (ตะวนัออก) จํากดั 

10. ฯลฯ 
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