
 

1 

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



