
DOING GREAT 
by BEING GOOD

I S O  9 0 0 1  CERT I F I E D
คุ�มค�าคู�ควร แก�การไว�วางใจ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2560

ณ ห�องศรีนครินทร� 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด� โฟร�วิงส� คอนเวนชั่น
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บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด (มหาชน)
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ที ่  PPS/PCL - 012/2560 

 วนัท่ี 10 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตผุล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพจิารณา
ของผู้ ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
3. แผน่บนัทกึข้อมลู (CD-ROM) รายงานประจ าปี 2559 รายงานแหง่ความยัง่ยืน 2559 
4. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
5. รายละเอียดค านวณการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 

(PPS-W1) 
6. เอกสารและหลกัฐานแสดงสทิธิที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
7. ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และวิธีการลงคะแนนเสยีง 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
12. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี 

ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2560 ได้
มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2  
ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ  
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึน้เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึไว้ถกูต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2559 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
และกิจการที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี 2559 รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และกิจการท่ีจะกระท าตอ่ไปในภายหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบญัชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
2559 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ) จ านวน 
32,870,937 บาท และทนุส ารองตามกฎหมายยงัไม่ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดงันัน้จึงเห็นควรเสนอ
การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,650,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.02 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้เป็นเท่ากับ 
5,150,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 2.86 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีเ้พื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบับริษัท 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงนิสดปันผล 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบับริษัท ผลประกอบการ 
สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และค านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จดัสรรอยู่ ทัง้นี ้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัส ารอง
ต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
อ านาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักลา่ว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดงักลา่วได้เป็นครัง้คราว ดงันัน้  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้ นละ          
0.05556  บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 90.68 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 หลงัจากหกัส ารองต่างๆ (งบเฉพาะกิจการ)  ให้กบัผู้
ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วจ านวน 509,586,309 หุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ 
28,312,616  บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามญั ดงันี ้

 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท คิดเป็นเงินจ านวนประมาณ 2,833,300.50 บาท 

 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 101,917,262 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ประมาณ 25,479,315.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผล 0.05 บาทตอ่หุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นเดิมที่ไมส่ามารถจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ บริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน
การจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

ทัง้นีเ้งินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯจะหกัภาษี ณ ที่จ่าย
ส าหรับปันผลทัง้หมดที่จ่ายจากปันผลในสว่นท่ีจ่ายเป็นเงินสด 

ในกรณีที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 อนมุตัิการจ่ายปันผลดงักลา่ว บริษัทฯจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิ ธีปิดสมุดทะเบียนใน                    
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เร่ืองการจ่ายปันผลเสยีก่อน 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน (กรณีที่วาระนีผ้า่นการอนมุตัิ จะต้องพิจารณาอนมุตัิวาระท่ี 6 ถึง 8 ซึง่เป็นวาระเก่ียวเนื่องกนั) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ ยังมิได้น า
ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน เนื่องจาก

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่

เพิ่มขึน้ บริษัทต้องท าการลดทนุจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามญัที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย หรือจ าหนา่ยไมไ่ด้ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มี

ทนุจดทะเบียน จ านวน 180,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 720,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ

มีทนุช าระแล้ว 127,396,577.25 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 509,586,309 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

บริษัทฯมีหุ้นสามญัที่ออกตามมติที่ประชมุสามญัผู้ 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 
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บริษัทฯ มีหุ้ นสามัญที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 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 หน่วย ดงันัน้จึงมีหุ้นสามญัจ านวน 258 หุ้นที่จะไม่ได้ออกเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิแล้ว 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการยกเลิกหุ้นสามญัจ านวน   

366 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทนุจดทะเบียนท่ีลดลง 91.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัที่เหลอืจาก

การจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 108 หุ้น และหุ้นสามญัที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1 สว่นเหลือที่ไม่สามารถจดัสรรได้

ตามเง่ือนไขจ านวน 258 หุ้น และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด

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-) 

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

  

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,999,981.75 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 179,999,908.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 143,999,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายปันผล
ประจ าปี 2559 ในรูปแบบหุ้นปันผลในวาระก่อนหน้า ดงันัน้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,999,981.75 บาท จากทุนจดทะเบียน 179,999,908.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
215,999,890.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 143,999,927 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนมุตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

 หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 101,917,262 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ส าหรับรองรับการจ่ายหุ้น    
ปันผล 
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 หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 42,082,665 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 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 
 

 หมายเหตุ :  การปรับสิทธิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ถือหุ้นสามญัไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล 
(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและส าหรับรองรับการปรับสิทธิของ PPS-W1 
ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 210,413,325 หน่วย 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ

ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและส าหรับรองรับการปรับสิทธิ

ของ PPS-W1 สว่นท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิจ านวน 210,413,325 หนว่ย 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-) 
 โดยให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ค าขอจดทะเบียน 
ตามค าสัง่นายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. และข้อ 26. เร่ืองการประชุม
คณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ  ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกค าชีแ้จงลงวันที่ 23 
กนัยายน 2559 เร่ืองการประชมุสือ่อิเลค็ทรอนิกส์ ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั สมาคมการค้า 
และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27 
มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากในอนาคตบริษัทฯมี
กิจการที่จ าเป็นเร่งด่วนอาจต้องมีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 25. และข้อ 26. เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 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
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

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
การประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุจ านวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามขององค์ประชุมจะต้อง
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ของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ือง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 
 

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 
 

  
 โดยให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัตอ่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั ค าขอจดทะเบียน ตามค าสัง่นายทะเบียน 
เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลลุว่ง 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีครบวาระจะต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน คือ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 
2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท(ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอช่ือ) 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และต าแหนง่ตา่งๆตามเดิมอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 
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2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ประวตัิและข้อมลูที่เก่ียวข้อง ปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 4  

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตอ่ปี เทา่กบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 
2559 ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วประกอบด้วย เบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนสั) ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ านวนนีแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความ
เหมาะสม  

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 12 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ )ถ้าม(ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถาม หรือ
ชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดวตัถปุระสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระต่างๆ 
ข้างต้น ดงัปรากฏใน สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. จนกวา่จะถึงก าหนดเวลาประชมุ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 ในวันที่ 
8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือ
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระตามช่ือปรากฏด้านลา่ง กรุณากรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัหนึง่ฉบบัใด 
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ตามที่ได้จดัสง่มาพร้อมกนันี ้ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบบัเดียวเท่านัน้ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ
แสดงเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นีด้้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีรายละเอียดตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

ทัง้นี ้ขอความร่วมมือท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2560 หรือยื่น
หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วต่อพนกังานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้ รับมอบฉนัทะ โปรด
น าเอกสาร และหลกัฐานตามรายการท่ีปรากฏใน สิ่งที่สง่มาด้วย 6 ทัง้นี ้บริษัทฯจะด าเนินการประชุมตามขัน้ตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสยีง รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 10 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 (นายประสงค์  ธาราไชย) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 

 

 

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

  1) พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   

 2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ หรือสง่ค าถามที่ต้องการ
ให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือข้อคิดเห็นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุที่ 

  นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
  เลขานกุารบริษัท 
  E-mail address :  csoffice1@pps.co.th 
  โทรศพัท์  :  0 2718 2785-9 ตอ่ 307 
  โทรสาร :  0 2300 5545-6 

http://www.pps.co.th/
mailto:csoffice1@pps.co.th
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

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  



 

12 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

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  ้
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

  1.1  นายพงศ์ธร  ธาราไชย  
   เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการบริษัท 
   อาย ุ    41 ปี 

   สัญญาต ิ          ไทย 
 
 
 
 
 

วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan  

 ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbaba-Champaign, USA 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขากฎหมายธุรกิจ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสูตร โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพขัน้สูงทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ  จัดโดยส านักงาน
นวตักรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ,ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ
สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

 หลกัสตูร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014  (ACEP 1) Thai Institute of Directors 

 หลกัสตูร “การจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR  Report)”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET) 

 หลกัสตูร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน”รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 

 หลกัสตูร “นกัลงทนุผู้คณุวฒุิ 2557”Thai Investors Academy 

 โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2014 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 หลกัสตูรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 91/2554  Thai Institute of Directors 
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 หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2553 Thai Listed Company Association 
(TLCA)  

 สมัมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกบัอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้าน  ทจุริต”  Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

 ปี 2558 -  ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 -  ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั            กรรมการผู้จดัการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ปี 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
  (มหาชน) 

 ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 ปี  2547 - 2554 กรรมการ บริษัท โรมาโนแกทแลนด์ เอเชียแปซิฟิก จ ากดั 

 ปี  2546 - ปัจจบุนั       กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากดั 

 ปี  2546 - 2554 ผู้จดัการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  

 ปี  2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  

 ปี  2540   วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชัน่ เอนจิเนียร่ิง คอนซลัแทนท์ จ ากดั 

 ปี  2540   วิศวกรโยธา (ออกแบบ) บริษัท สยามอินโนเวชัน่ เอนจิเนียร่ิง คอนซลัแทนท์ จ ากดั 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม กรรมการบริหารความเสีย่ง รองประธานกรรมการบริหาร  
   และรองกรรมการผู้จดัการ 
ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 – 9 เมษายน 2557    กรรมการบริษัท  ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 ) 

 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 ) 

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท       5 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น   -  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

 ปี 2559 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั              กรรมการผู้จดัการ บริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชัน่ คอนซลัแทนน์  

      จ ากดั 

 ปี 2553 - ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร่ี จ ากดั 

 ปี 2546 - ปัจจบุนั      กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี 2559 – ปัจจบุนั   ทตูวฒันธรรม สถานทตูเกาหล ีประจ าประเทศไทย 

 ปี 2557 – ปัจจบุนั   คณะกรรมการอ านวยการ / ประชาสมัพนัธ์และโฆษกวศิวกรรม  
สถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี   - ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 

 จ านวน     65,358,235 หุ้น   (13.61%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บตุรของนายประสงค์ ธาราไชย 
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  1.2  นางวิภาวี  บุณยประสทิธ์ิ  
  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ    64 ปี 

   สัญญาต ิ          ไทย 
 
 
 
 

 
วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไปมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นท่ี 91/2011Thai Institute of Directors 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 17/2013 

 สมัมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกบัอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการ  

   ตอ่ต้านทจุริต”  Thai Institute of Directors 

   Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

   หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical guide (2015) Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน 

 พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 พ.ศ. 2541 - 2553 Audit Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited 

 พ.ศ. 2529 - 2541 Vice President, Provident Fund  บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ธนสยาม จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2518 - 2528 Audit Manager ส านกังานไชยยศ 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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ความเชี่ยวชาญ : งานด้านบญัชีและการเงิน 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ , กรรมการอิสระ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 - 9 เมษายน 2557  กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 ) 

 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัทกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 ) 

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   5  ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี 2555 - ปัจจบุนั อนกุรรมการ (คณะกรรมการร่างข้อบงัคบั) 
 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ -  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี 
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  1.3  นายคเชนทร์ เบญจกุล  
    เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ 
    อาย ุ           40 ปี 

    สัญญาต ิ         ไทย 
 
 
 
 
 

วุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56/2006 Thai Institute of Directors 
ประสบการณ์การท างาน 

 ปี 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  
   (มหาชน) 

 ปี 2556 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั  
   (มหาชน) 

 ปี 2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2551 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เพลนิพฒัน์ จ ากดั 

 ปี 2548 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งปัจจุบนั     : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ความเชี่ยวชาญ : งานด้านวศิวกรรม งานด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   : 2 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : กรรมการ , กรรมการอิสระ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  

 2 มิถนุายน 2555 – 9 เมษายน 2557 กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                    
    ( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 1 )  
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 9 เมษายน 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                   
( ด ารงต าแหนง่เป็นวาระท่ี 2 )  

 ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ซึง่เป็นการด ารงต าแหนง่เป็นวาระที่ 3 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท   5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 ปี 2552 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี  2548 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท ซเีอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ - ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

 ปี  2551 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เพลนิพฒัน์ จ ากดั 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10  ปี -  ไมม่ี 
จ านวนหุ้นที่ถอืครอง / สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ -  ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559) 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
1. นายพงศ์ธร ธาราไชย 65,358,235 13.61 
2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กจิการที่แข่งขนักบั
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่ไมใ่ช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการท่ีแขง่ขนัหรือ
กิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย - ไมม่ี 4 ไมม่ี 
2. นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ - ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายคเชนทร์ เบญจกลุ 1 กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ .ซีเอด็ยเูคชัน่  

ไมม่ี ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ  

ซึง่มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 
นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ นายคเชนทร์ เบญจกลุ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จ านวนหุ้น 
 สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
 เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ/บริษัทยอ่ย 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

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

ที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 
 

ไมม่ี 
 

 
 
 

ไมม่ี 
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5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัตกิรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มี
คณุสมบตัิ ดงัตอ่ไป 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่2 ปี ก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี  ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย(  
 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท า

หน้าที่ได้อยา่งอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิค้า/บริการ /การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย  

ไมม่ี 
ไมม่ี 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
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ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

10) กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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รายละเอียดค านวณการปรับสทิธิของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PPS-W1) 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิใหมข่องใบส ำคญัแสดงสทิธิ PPS-W1 ตำมข้อก ำหนด
สทิธิของ PPS-W1 โดย มีรำยละเอยีดวิธีกำรค ำนวณดงัตอ่ไปนี ้

1) เมื่อบริษัทฯจ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไมม่ีสทิธิในกำรรับหุ้น
ปันผล (วนัแรกที่ตลำด หลกัทรัพย์ฯขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

1. รำคำใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่       0Pr ice คือ รำคำใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

1Pr ice  คือ รำคำใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดมิก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B  คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นปันผล 

 

กรณีบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ เดิม ปรับเป็น 
รำคำใช้สทิธิ 0.40 บำท ตอ่หุ้น 0.333 บำท ตอ่หุ้น 
อตัรำกำรใช้สทิธิ 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 
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เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 

1. ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่าย ของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 
 1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
ผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง โดย

ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. 
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทย หรือซึง่เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นีภ้ายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี  ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ  
ช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลง
ลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  จะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้ รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 5260 

 

ส ำหรับรำยละเอียดประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ของกรรมกำรอิสระ โปรดดูรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำ 

ปี 5229 หัวข้อ แผนผังคณะกรรมการบริษัทและประวัติ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้ 

(สิง่ที่สง่มำด้วย 3) 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
อายุ

(ปี)  
ที่อยู่ 

ส่วนได้เสียใน
วาระที่
พิจารณา 

1. พล.ต.ท. นกุลู  เจียมอนกุลูกิจ กรรมกำรอิสระ 71 84/49 หมูบ้่ำนทองปำนนิเวศน์  
ถนนทำ่ข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน  

กรุงเทพฯ 10120 

11 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

-------------------------------- 
เขียนที…่……………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง…………………………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขที…่…………...…... 
ถนน…………………..……...ต าบล/แขวง………………..….……….อ าเภอ/เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………………… 
ถนน………………….…..…..ต าบล/แขวง…………………….…….อ าเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
                 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 
                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….) 

หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที…่……………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง…………………………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี……………...…... 
ถนน…………………..……...ต าบล/แขวง………………..….……….อ าเภอ/เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………………… 
ถนน………………….…..…..ต าบล/แขวง…………………….…….อ าเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

□  วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2559  
  เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

□  วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2559 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 และกิจกำรที่จะกระท ำต่อไปในภำยหน้ำ 

     วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 
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□  วำระที่ 3. พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ บัญชีก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และรำยงำนกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประจ ำปี 2559 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2559 เป็นเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงนิสดปันผล 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้
น ำออกจ ำหน่ำย และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 35,999,981.75 บำท จำก
ทุนจดทะเบียน 179,999,908.50 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 143,999,927 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท และ
อนุมตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 8. พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนส ำหรับรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลและส ำหรับ
รองรับกำรปรับสิทธิของ PPS-W1 ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิจ ำนวน 210,413,325 หน่วย 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        
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□  วำระที่ 9. พิจำรณำอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. และข้อ 26. เร่ืองกำรประชุม
คณะกรรมกำร 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

□  วำระที่ 10. พิจำรณำอนุมตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่จ านวน 3 คน    
□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายพงศ์ธร ธาราไชย 

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ 

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง      
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

       ช่ือกรรมการ นายคเชนทร์ เบญจกลุ 
□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง      
 

□  วำระที่ 11. พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง   

 
□  วำระที่ 12. พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชี  

  ประจ ำปี 2560 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง   
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□  วำระที่ 13. พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี  
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง        

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ประบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมร่ะบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  
 

 

 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

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

 

หมำยเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       
 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       
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 □วาระท่ี ....................... เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       

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

                            □  เหน็ด้วย                       □  ไมเ่ห็นด้วย                     □  งดออกเสยีง       
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
-------------------------------- 

เขียนที…่……………………………………………. 
วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 (1)  ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ…………..………………..………. 
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง…………………………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั………………………………….รหสัไปรษณีย์………..…………..…………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั………………………………………………………...... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั เสยีง 
 (2)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 1)  …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี………..…..……... 
ถนน…………………………..ต าบล/แขวง…….……….…………….อ าเภอ/เขต………..………………...………………. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 2)  ……………………………………..………………..……อาย…ุ………ปี อยูบ้่านเลขท่ี……………...…... 
ถนน…………………..……...ต าบล/แขวง………………..….……….อ าเภอ/เขต…………………..…………….……….. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 
 3)  …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………………… 
ถนน………………….…..…..ต าบล/แขวง…………………….…….อ าเภอ/เขต…….………………………………..……. 
จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์  
คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้  
  □  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 □  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  □  หุ้นสามญั  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
  □  หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
  รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสยีง 
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 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 

□  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559  
                                 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2559 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 และกิจการที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า 

     วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 
 

□  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ บัญชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงนิ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงนิสดปันผล 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้
น าออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       
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□  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 35,999,981.75 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน179,999,908.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 143,999,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
อนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนส าหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและส าหรับ
รองรับการปรับสิทธิของPPS-W1 ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิจ านวน 210,413,325 หน่วย 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. และข้อ 26. เร่ืองการประชุม
คณะกรรมการ 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

□  วาระที่ 10. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□ การแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่จ านวน 3 คน    
□  เห็นด้วย.............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง    □  งดออกเสยีง.............เสยีง       

□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นายพงศ์ธร ธาราไชย 

□  เห็นด้วย.............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง    □  งดออกเสยีง.............เสยีง       
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
       ช่ือกรรมการ นางวิภาวี บณุยประสทิธ์ิ 

□  เห็นด้วย.............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง    □  งดออกเสยีง.............เสยีง             
□ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

ช่ือกรรมการ นายคเชนทร์ เบญจกลุ 
□  เห็นด้วย.............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย.............เสยีง    □  งดออกเสยีง.............เสยีง            
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□  วาระที่ 11. พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง           

□  วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 
2560 

□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง              
 
□  วาระที่ 13. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
□  (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

□  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ประบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมร่ะบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร  

  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  

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

 

หมายเหตุ 

1. แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
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2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
  



 

74 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชัน้ 9  
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       
 
 □ วาระท่ี ....................... เร่ือง ..................................................................................................................... 
 □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       
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 □วาระท่ี ....................... เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง            

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       

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

                            □  เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไมเ่ห็นด้วย...............เสยีง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง       
 



 

76 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

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

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ค าวา่ “กฎหมาย” ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา หรือจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ใช้

บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน หรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่สนิทรัพย์จดทะเบยีน

แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

 ข้อความอื่นที่มิได้กลา่วในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายทกุประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แตล่ะหุ้นจะมีมลูคา่เทา่กนั 

 บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นบริุมสทิธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ หุ้นกู้  หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงการใช้สทิธิ และหลกัทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใดๆหรือประชาชนทัว่ไปได้  

 หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครัง้เดยีวเต็มมลูคา่  ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

เว้นแตก่รณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม ่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ  

ซึง่ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้าคน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เทา่กนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด
เพิ่มขึน้ อีกหนึง่เสยีง 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสาม เป็นอตัรา ถ้า

จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม 

 อนึง่ กรรมการที่ออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืกเข้า

ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั

สลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
 (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 34. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ จะมกีารเปลีย่นแปลงได้ และ

นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการของ

บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต ่วนัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้น ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอ ให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือที่อ่ืนใด

ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองทีจ่ะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน

หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม

แบบที่นายทะเบยีนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

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

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย

ได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบ

องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้ เป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั

ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไมม่าเข้าประชมุ จนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง

ชัว่โมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถ้าไมม่ีหรือมีแตไ่มม่าเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน เว้นแตก่รณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริุมสทิธิ และก าหนดให้มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (3) การท า การแก้ไข หรือการเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั 
 (4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
 (5) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 (6) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบั 
 (7) การเพิม่ทนุ หรือลดทนุของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้  
 (8) การควบหรือเลกิบริษัท 
 (9) การปรับโครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 (10) กิจการอื่นๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศของทางราชการ หรือ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดเอาไว้ 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผา่นมากิจการของบริษัท  
ได้จดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้าม)ี 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และต้องจดัท า 

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมใิห้จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้

จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงั

ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมตเิพื่อจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ

ส ารองอยา่งอื่นตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น หรือทนุส ารองตามวรรคหนึง่ หรือทนุส ารอง

สว่นล า้มลูคา่หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

 การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหกัจากทนุส ารองตามวรรคหนึง่ 

และทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้น ตามล าดบั 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิ

ของบริษัทในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างผู้ด ารงต าแหนง่

หน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ

ของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มกีารพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของ

บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 

 

                                                  (     )

                         

                        
(      08.00  .)

                           
(      08.00  .)

                                    

-                                              
-                                                     
                       

                           

              

              

                 (     10.00  .)

                                

                                                  
                          

(                                )

                          
                               

                

                                  
 

  
*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชมุในวนันี ้ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวน
หุ้นท่ีถืออยู ่โดยนบัคะแนนเสยีง 1 หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้นมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ มิฉะนัน้ จะถือวา่บตัรเสยี ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
ตา่งประเทศ ท่ีแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสยีงให้เป็นไป
ตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2.  การนบัคะแนนในทกุวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมลูผา่น Bar Code โดยจะถือมติเสยีงข้างมาก เว้นแตเ่ร่ือง
ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอยา่งอืน่ และจะแสดงการนบัคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบง่เป็น 3 สว่น คือ 

 สว่นท่ี 1 ได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 10, 12 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีง 

 สว่นท่ี 2 ได้แก่ วาระท่ี 11 เป็นเร่ืองพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 ซึง่วาระนี ้
ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงสองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 สว่นท่ี 3 ได้แก่ วาระท่ี 6, 7, 8 ,9 เป็นเร่ืองพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดั
หุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ยและการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน พิจารณาอนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
การพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  การพิจารณาอนมุตัิ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25,26 เร่ืองการประชมุคณะกรรมการ ซึง่วาระเหลา่นีต้้อง
ผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย และคะแนนงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระ หากมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง ขอให้ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไมม่ีผู้ใดแสดงความเห็น
หรือคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากับดแูลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บ
บตัรลงคะแนนในคราวเดยีวกนัหลงัเลกิประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุ ขอให้สง่บตัรลงคะแนนกบั
เจ้าหน้าที่นบัคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชมุ และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
(Miss Somjintana Polhilunrat) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599  

อื่นๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

สมาชิกสถาบนัวชิาชีพ : สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

ประสบการณ์การท างาน  

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั : หุ้นสว่น บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
พ.ศ. 2539 – 2554 : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
พ.ศ. 2532 – 2539 : ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท แปลน พบัลชิช่ิง จ ากดั 
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 
(Mrs. Suvimol Krittayakiern) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2892  

อื่นๆ : ผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกนัภยั 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 92/2007 
อบรมจากสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูร DCP รุ่นท่ี 36/2011 

ประสบการณ์การท างาน  

2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ บมจ. ไทยออยล์ 
2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการผู้จดัการ บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 – ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. น า้ตาลครบรีุ จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บจ. 75 ซี พี อี 
2533 – ปัจจบุนั  : กรรมการบริหาร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท 
2522 – ปัจจบุนั  : หุ้นสว่นผู้จดัการ ส านกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ 
2550 – 31 มกราคม 2553  : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริปเปิลที บรอด แบนด์  
2535 – 2547  : กรรมการ บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

กิจกรรมทางสงัคม 

2557 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2555 – ปัจจบุนั : กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
2555 – ปัจจบุนั : คณะกรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2553 – 2556 : เหรัญญิกสมาคมตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน 
2553 – 2556 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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2547 – ปัจจบุนั : กรรมการวิชาการสมาคมศษิย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 – 2551 : กรรมการด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  
สภาวิชาชีพบญัชี 

2547 – 2550 : เหรัญญิกสมาคมศษิย์เกา่คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ด้านวิชาการ 

ปีการศกึษา 2553 – ปัจจบุนั   : อาจารย์พิเศษภาควชิาบญัชี ปริญญาโท วิชา ประเด็นและปัญหาเก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี (AC511) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

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

ปีการศกึษา 2549 : อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี วิชา การสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

ประสบการณ์อื่นๆ  : ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ช าระบญัชี  
บริษัท เงินทนุมหาสมทุร จ ากดั 

 : ได้รับแตง่ตัง้จากกระทรวงการคลงัให้เป็นผู้ช าระบญัชี  
บริษัท เครดิตฟองซเิอร์ แอล พี เอ็น จ ากดั 

  



 

87 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 

 
 
 

 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร 
(Miss Suphaphorn Mangjit) 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8125  

อื่นๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน  

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

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป 

1. บริษัท ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

2. บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

3. บริษัท สามชยัสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 

5. บริษัท แอลดีซี เด็นทลั จ ากดั (มหาชน) 

6. บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

7. บริษัท สยามอีสต์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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DOING GREAT 
by BEING GOOD

I S O  9 0 0 1  CERT I F I E D
คุ�มค�าคู�ควร แก�การไว�วางใจ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2560

ณ ห�องศรีนครินทร� 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด� โฟร�วิงส� คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร� แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร�วิส จํากัด (มหาชน)

 หนังสือเชิญ


