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วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ประกอบการพิจารณาของผู้ถอืหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมตั ิตามระเบียบวาระการประชุม 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 
โดยกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้องตามมติของที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุฯ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ ใดคดัค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดงัรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุฯ พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2559 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และกิจการ
ที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงาน เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องและ
เพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมถึงรายงาน
กิจการท่ีจะกระท าตอ่ไปในภายหน้า และรายงานประจ าปี 2559 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 3)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2229 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (สิ่งที่สง่มาด้วย 3)  
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมาการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงขอน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2229 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ  .ศ .  2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนด
วา่บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชนจ ากดั ข้อบงัคบับริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นวา่บริษัทฯ มีก าไรสทุธิประจ าปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จ านวน 

32,870,937 บาท และทนุส ารองตามกฎหมายยงัไมค่รบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนบริษัท ดงันัน้จงึเห็นควรเสนอ

การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,650,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.02 ของ

ก าไรสทุธิประจ าปี 2559 ซึง่จะสง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้เป็นเทา่กบั 

5,150,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.86 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบับริษัท 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงนิสดปันผล 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการ
ตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรอนมุตัิจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา 
0.05556 บาทต่อหุ้น ให้กบัผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วจ านวน 509,586,309 หุ้น  รวมเป็นเงิน
ปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 28,312,616 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 90.68 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)  โดย
จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ดงันี ้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล ไม่เกิน 101,917,262 หุ้น มูล
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 25,479,315.50 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญัที่ 0.0500 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 0.0500 บาทตอ่หุ้น  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนประมาณ 2,833,300.50 บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.00556 บาทตอ่หุ้น  
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ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ที่จ่าย
ส าหรับปันผลทัง้หมดที่จ่ายจากปันผลในสว่นท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนมุตัิจาก  
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เร่ืองการจ่ายปันผลก่อน  

กรณีที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนมุตัิการจ่ายปันผลดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัท มีมติก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ก าหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดงักลา่วในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการจ่ายเงิน   
ปันผลดงักลา่วมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2559 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ผลจากการลงมติในวาระท่ี 5 และเนื่องจากพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่ม

ทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ บริษัทต้องท าการลดทนุจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัที่ยงัมิได้

น าออกจ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 180,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จ านวน 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุนช าระแล้ว 127,396,577.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จ านวน 509,586,309 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

บริษัทฯมีหุ้นสามญัที่ออกตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลทัง้สิน้

จ านวน 80,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นและจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการแล้วจ านวน 

79,999,892 หุ้น คงเหลอืหุ้นสามญัที่ไมไ่ด้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 108 หุ้น 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2229 

ปีที่น าเสนอ 
ปี 2228 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2227 

ปีที่ผ่านมา 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 32.87 4.23 16.27 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 509.58 400 400 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.05556 0.0556 0.03 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 28.31 22.24 12 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล  

(ร้อยละของก าไรสทุธิประจ าปี) 
90.68 554.72 78.59 
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บริษัทฯมีหุ้นสามญัที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PPS-W1 

จ านวน 240,000,000 หุ้น จากการออกและจดัสรร PPS-W1 จ านวน 240,000,000 หน่วย แต่ปรากฏว่ามีจ านวน PPS-W1 

เหลอืที่ไมส่ามารถจดัสรรได้ตามเง่ือนไขจ านวน 258 หนว่ย ดงันัน้จึงมีหุ้นสามญัจ านวน 258 หุ้นที่จะไม่ได้ออกเพื่อรองรับการ

ใช้สทิธิแล้ว 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการยกเลิกหุ้นสามญัจ านวน 366 

หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทนุจดทะเบียนท่ีลดลง 91.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัที่เหลือจากการ

จ่ายหุ้นปันผล จ านวน 108 หุ้น และหุ้นสามญัที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1 สว่นเหลือที่ไม่สามารถจดัสรรได้ตาม

เง่ือนไขจ านวน 258 หุ้ น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน เป็นดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 179,999,908.50 บาท  (หนึง่ร้อยเจ็ดสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อยแปดบาท 
    ห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น 719,999,634 หุ้น (เจ็ดร้อยสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัหกร้อยสามสบิสีหุ่้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั 719,999,634 หุ้น (เจ็ดร้อยสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัหกร้อยสามสบิสีหุ่้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- ไมม่ี-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน 
ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 32,999,981.72 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 179,999,908.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 212,999,890.22 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 143,999,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.22 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

1. เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 

2. เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) สว่นที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้สทิธิจ านวน 210,413,325 หนว่ย 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

1. เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. รักษาสภาพคลอ่งของกิจการโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้น 
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 วิเคราะห์ผลกระทบรายการ 

เนื่องจากการปันผลเป็นหุ้น ได้จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  จึงไมม่ีผลกระทบตอ่
สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในรูปแบบหุ้นปันผล 
ดงันัน้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,999,981.75 บาท 
จากทนุจดทะเบียน 179,999,908.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
143,999,927 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

 หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 101,917,262 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 42,082,665 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น 0.25 บาท ส าหรับรองรับการปรับสิทธิของ 
PPS-W1 สว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิจ านวน 210,413,325 หนว่ย 

โดยมีรายละเอียดของการปรับสทิธิ ดงันี ้

กรณีบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ เดิม ปรับเป็น 
ราคาใช้สทิธิ 0.40 บาท ตอ่หุ้น 0.333 บาท ตอ่หุ้น 
อตัราการใช้สทิธิ 1 หนว่ย ตอ่ 1 หุ้น 1 หนว่ย ตอ่ 1.20 หุ้น 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิฯ คงเหลือ 210,413,325  หนว่ย 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ 42,082,665  หุ้น 

 

สรุปการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

รายการ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(บาท) 

1. ทนุจดทะเบียน (หลงัจากลดทนุตามวาระท่ี 6) 179,999,908.50 719,999,634 0.25 

2. เพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 25,479,315.50 101,917,262 0.25 

3. รวมทุนจดทะเบียน 1+2 202,479,224 821,916,896 0.25 

4. เพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสทิธิ PPS-W1 10,520,666.25 42,082,665 0.25 

5. รวมทุนจดทะเบียน 3+4 212,999,890.22 863,999,261 0.25 

6. รวมการเพิ่มทุน 2+4 32,999,981.72 143,999,927 0.25 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและส าหรับรองรับการปรับสิทธิของ PPS-W1 ส่วนที่
ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 210,413,322 หน่วย 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบยีนในวาระท่ี 7 ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนดงักลา่ว
บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน  215,999,890.25 บาท  (สองร้อยสบิห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัแปดร้อยเก้าสบิบาท 
    ยี่สบิห้าสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น                    863,999,561 หุ้น     (แปดร้อยหกสบิสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยหกสบิเอ็ดหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                                  0.25 บาท   (ยี่สบิห้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั                        863,999,561 หุ้น     (แปดร้อยหกสบิสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยหกสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                                         หุ้น-  (- ไมม่ี-) 

 โดยให้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิตอ่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไชเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน 
ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. และข้อ 26. เ ร่ืองการประชุม
คณะกรรมการ 

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากในอนาคตบริษัทฯมีกิจการที่จ าเป็นเร่งด่วนอาจต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของ 
บริษัทฯ  ข้อ 25. และข้อ 26. เร่ืองการประชมุคณะกรรมการ เพื่อรองรับการดงักลา่ว โดยจะแก้ไขเป็นดงันี ้

เดิม แก้ไขเป็น 
ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการ 
หรือถ้ากรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายในสิบสี่วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับการร้องขอ 

ข้อ 25. ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ 
หรือถ้ากรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายในสบิสีว่นันบัแต่
วนัท่ีได้รับการร้องขอ 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์
ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ จดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า
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เจ็ดวันก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
รกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดย
วิธีอืน่ และก าหนดวนันดัประชมุเร็วกว่านัน้ก็ได ้ทัง้นี ้หากการ
ประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเ ชิญประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดข้ึน ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซ่ึง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด หรือ
ประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบตัิหน้าที่
แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชีข้าด
ของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ือง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 
 

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
การประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามขององค์ประชุมจะต้อง
อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระท าผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมที่ มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุม
ทกุคนตลอดการประชมุ รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุม
ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงทีจ่ะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉยัชี ้
ขาดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสียง
หนึง่เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีใน
เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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โดยให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ค าขอจดทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน 
เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วตัถปุระสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสาม เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัหนึง่ในสาม อนึง่ กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึง่ ชอบที่จะได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุม
ได้เลอืกเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ส าหรับในปีนี ้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากต าแหนง่จ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ    กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า นบัตัง้แตว่นัท่ี 25 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2559 
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอบคุคลใดเข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2559 (สิง่ที่สง่มาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจดัการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของ
กรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับ  
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการ มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกือ้กูลและให้การ
สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคณุสมบตัิต้ องห้าม
ประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจ าคุกหรือมีความผิด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไมไ่ด้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจ านวน 3 คน ได้แก่ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ    กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี  ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการและหลกัเกณฑ์การสรรหาฯ  ข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณากลัน่กรองประกอบกบัความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ (1) นายพงศ์ธร ธาราไชย (2) นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ (3) นายคเชนทร์ เบญจกลุ 
มีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบตัิครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ
ช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูเก่ียวข้อง  ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่สง่
มาด้วย 4 รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลที่ได้เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 
ของบริษัทฯ ไว้โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด โปรดดูรายละเอียดของ
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และในรายงานประจ าปี 2559 
หวัข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์ประกอบและการสรรหากรรมการ ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2260 

วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล  
เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบั หรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) โดยจะมีคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการ
ที่มีคณุสมบตัิที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะ
ได้รับคา่ตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 
โดยมีองค์ประกอบของคา่ตอบแทนดงันี ้
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1. คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย (1) ค่าเบีย้ประชุม และ  
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั) ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร
คา่ตอบแทนพิเศษจ านวนนีแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น ซึง่วงเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นวงเงินเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา 

 ส าหรับคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 

2560 (ปีที่เสนอ) 2559 (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 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการธรรมภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 10,000 บาท 10,000 บาท 

2. คา่ตอบแทนประจ า เงินเดือน และคา่ตอบแทนอื่นๆ  

 -- ไมม่ี -- 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2260 

วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ ออกหลกัทรัพย์  
(ฉบบัที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบญัชี
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ติดต่อกนั โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่นๆ ใน
ส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดย
ค านงึถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบญัชีแล้วจึงมีความเห็นวา่ ควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต ดงันี ้บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่2892 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5599  หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8125 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 อีก 1 ปี (เป็นปีที่ 7) โดยผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบ
บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ได้ปฏิบตัิงานให้กบับริษัทฯ เมื่อปี 2559 ซึ่งมีผลการปฏิบตัิงานดีเป็นที่น่าพอใจ และ
บคุคลทัง้ 3 คน มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้มีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 725,000 บาท และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่นๆ แก่
บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบั
บคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากดั (2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จ ากดั (3) 
ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. โดยทัง้ 3 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบญัชี รวมเป็นเงิน 325,000 บาท และแต่งตัง้ 
นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที่ 5599 หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 8125 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปี 2560 โดย
ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการท่ีจะท าให้มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา ทัง้ในสว่น
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ ผู้ตรวจสอบบญัชีได้วางแผนในการด าเนินการพร้อมจดัเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่าง
เพียงพอแล้ว 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2260 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2259 

(ปีที่ผ่านมา) 
คา่สอบบญัชี บริษัท โปรเจค แพลนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม 
(AUDIT FEE) 

725,000 600,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทยอ่ย/ในเครือ 3 บริษัท ดงันี ้ (AUDIT FEE) 
(1) บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ ากดั   
(2) บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
(3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

325,000 
รวม 
รวม 
รวม 

265,000 
รวม 
รวม 

- 
รวมค่าบริการสอบบัญชีทัง้สิน้ 1,050,000 865,000 

ค่าบริการอื่นๆ (NON – AUDIT FEE) ไม่ม ี ไม่ม ี

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูที่เก่ียวข้องของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี ปรากฏอยูใ่น สิง่ที่สง่มาด้วย 12 
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วาระที่ 13 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่งๆ (ถ้ามี) โดยจะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะไมม่ีการลงมติใดๆ ในวาระนี  ้

 




