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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 
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 2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุในแต่ละระเบียบวาระ หรือสง่คําถามท่ีต้องการ
ให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือข้อคิดเหน็ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุท่ี 
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