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วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตุผล ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดย
กรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  
www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และกิจการที่จะ
กระท าต่อไปในภายหน้า 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงาน เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็น
ควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงรายงานกิจการที่จะกระท าต่อไป
ในภายหน้า และรายงานประจ าปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน     โดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  
2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3)  ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมาการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิ จารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตาม
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ.  2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดว่า
บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) จ านวน 7,342,411 บาท 

และทุนส ารองตามกฎหมายยังไม่ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 368,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ซึ่ง

จะส่งผลให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ 8,018,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 

3.71 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัท 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561  

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดโดย พิจารณาจากงบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.02 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2561  ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท  ดังนั้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปัน
ผลจ่ายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 8,598,551.42 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ,720,135.91 บาท ซึ่ง
คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 239.74 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.72 ของก าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนจ่ายปันผลประจ าปี 
2561   

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เรื่องการจ่ายปันผลก่อน  

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีมติก าหนดวัน
ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
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ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2561 
* บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.01 บาท/หุ้น โดยค านวณจากฐานจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จ านวน 812.16 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 8.12 ล้านบาท บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจ านวนในอัตรา 0.01 
บาท/หุ้น โดยค านวณจากฐานจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 859.85 ล้านหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 8.60 ล้านบาท 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการใหม่  

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
อย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งใน
สาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ส าหรับในปีน้ี มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายธัช ธงภักดิ์   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลใดเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - หมวดโครงสร้างการจัดการ และหมวดการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร) โดย
พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการใน
ด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเห็นว่ากรรมการ มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2561 

ปีที่น าเสนอ 
ปี 2560 

ปีที่ผ่านมา 
ปี 2559 

ปีที่ผ่านมา 
1. ก าไรสุทธหิลังหักส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 6.97 46.89 32.87 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 859.85 797.79 509.58 
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02 0.04 0.05556 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 16.72* 31.91 28.31 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล  

(ร้อยละของก าไรสุทธิประจ าปี) 
239.74 68.05 90.68 
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ออก เพราะมีเหตุผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยรับโทษจ าคุกหรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ
ใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการจ านวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  ประธานกรรมการบริษัท  

2. นายธัช ธงภักดิ์   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอช่ือนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต เข้าเป็นกรรมการ
ใหม่อีก 1 คน (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม
กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ข้างต้นแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายประสงค์ ธาราไชย (2) นายธัช ธงภักดิ์ (3) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมถึงคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้โดยมีรายละเอียดเทียบเท่า
กับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) 
ของบริษัทฯ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และในรายงานประจ าปี 2561 หัวข้อ “การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร องค์ประกอบ
และการสรรหากรรมการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
และนอกจากน้ัน ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัทฯ ด้วย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) โดยจะมีค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  

 ประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่ เกิน 1 ,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี  และ (2) 
ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทน
พิเศษจ านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าว มีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี 

 ส าหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการ 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

2562 (ปีที่เสนอ) 2561 (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   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประธานกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท 
กรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 10,000 บาท 10,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนประจ า เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  

 -- ไม่มี -- 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ 
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นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อ ง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 20) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 
โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบ
บัญชีน้ันแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาโดยค านึงถึง
ประเด็นความเป็นอิสระ และประสบการณค์วามสามารถของผู้สอบบัญชีแล้วจึงมีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (เสนอเป็นปีที่ 9) โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 5599 (เสนอเป็นปีท่ี 9 แต่ไม่เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชี) หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 
8125 (เสนอเป็นปีที่ 4 และได้เคยลงนามรับรองในการสอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง)  เป็นผู้สอบบัญชีของ  บริษัทฯ ส าหรับปี 
2562 อีก 1 ปี โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ เมื่อปี 2561 ซึ่ง
มีผลการปฏิบัติงานดีเป็นท่ีน่าพอใจ และบุคคลทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 860,000 บาท และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 
(ปีที่ผ่านมา) 

ค่าสอบบัญชี บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม 
(AUDIT FEE) 

860,000 800,000 

ค่าบริการอื่น ๆ (NON - AUDIT FEE) ไม่ม ี ไม่ม ี

 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด (2) บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด (3) ENSEMBLE EQUITY 
PTE. LTD. (4) บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด โดยทั้ง 4 บริษัท มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 475,000 บาท และ
แต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 8125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ในการด าเนินการที่จะท าให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีสามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา ทั้งในส่วนของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีได้วางแผนในการด าเนินการพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอแล้ว 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2561 

(ปีที่ผ่านมา) 

ค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทย่อย/ในเครือ 4 บริษัท ดังนี ้ (AUDIT FEE) 
(1) บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด   
(2) บริษัท พีพีเอส อินโนเวช่ัน จ ากัด 
(3) ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. 
(4) บริษัท สะพัฒน์ โปรเจค จ ากัด 

475,000 
รวม 
รวม 
รวม 
รวม 

581,000 
รวม 
รวม 
รวม 
รวม 

ค่าบริการอื่นๆ (NON – AUDIT FEE) ไม่มี ไม่มี 

ทั้งนี ้ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือข้อ
สงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 


