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ที ่  PPS/PCL - 032/2562 

 วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตผุล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 
3. รายละเอียดวตัถุประสงค์บริษัท (แบบ บมจ.002) 
4. สรุปรายละเอียดและคุณลักษณะเบื้องต้นของหุ้นกู้ (Debenture) 
5. ส าเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F.53-4) 
6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
7. ข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง 
11. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 
12. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 3/2562 ไดม้ี
มติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2  ช้ัน 9 
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จากเดิม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 

ความเห็นคณะกรรมการ   เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงการด าเนินการในการออกหุ้นรวมถึงการ
ซื้อหุ้นคืนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมีจ านวน 37 ข้อ อีกจ านวน 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่เพ่ิมเติมมีดังนี ้

ข้อ (38)  บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) แก่ผู้ถือ
หุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น 

ข้อ (39)  น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อ่ืนเช่นว่าน้ัน ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์ 

ข้อ (40)  บริษัทสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค าขอ
จดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อเพิ่มความสามารถทางการเงินรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และเพื่อให้การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท รายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จาก 215,999,890.25 บาท เป็น 214,963,785.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจ านวน 4,144,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงคงเหลือมาจากการจ่ายหุ้นปันผล  
จ านวน  22,248  หุ้น และคงเหลือมาจากการรองรับการใช้สิทธิ PPS-W1 จ านวน 4,122,171 หุ้น  
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจาก

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น 

บริษัทต้องท าการลดทุนจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน จ านวน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีทุน

ช าระแล้ว 214,963,785.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 859,855,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

บริษัทฯมีหุ้นสามัญที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งสิ้น

จ านวน 101,917,262 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการแล้วจ านวน 

101,895,014 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 22,248 หุ้น  

บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ PPS-W1 

จ านวน 42,082,655 หุ้น จาก PPS-W1 ส่วนท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 210,413,325 หน่วย แต่ปรากฏว่ามีจ านวน PPS-W1 เหลือ

เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามเง่ือนไขจ านวน 3,435,142 หน่วย (ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2561) โดยมีอัตราการใช้

สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.20 หุ้น ดังนั้นจึงมีหุ้นสามัญคงเหลือจ านวน 4,122,171 หุ้น ทีไ่ม่สามารถใช้สิทธิได้แล้ว 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการตัดหุ้นสามัญจ านวน 4,144,419 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีลดลง 1,036,104.75 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เหลอืจาก

การจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 22,248 หุ้น และหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1 ส่วนเหลือที่ไม่มีการใช้สิทธิตาม

เง่ือนไขจ านวน 4,122,171 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียน เป็นดังน้ี  

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 214,963,785.50 บาท  (สองร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมืน่สามพันเจด็ร้อยแปดสิบห้าบาท 
    ห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- ไม่มี-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์
สนธ ิค าขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

4 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 214,963,785.50 บาท เป็น 279,452,921.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียน
ที่เพิ่มขึ้น 64,489,135.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นดังน้ี 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน      279,452,921 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น              1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                             0.25 บาท   (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั                   1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                 -  หุ้น  (- ไม่มี-) 
 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์
สนธ ิค าขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้ จะต้องพิจารณาอนุมัติวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง 
กัน และหากวาระที่ 6 ไม่ผ่านการอนุมัติให้ถือว่าวาระนี้เป็นอันยกเลิกไปด้วย) 

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน
ไม่เกิน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ 
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้
ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือ
ช้ีแจงผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ 
ข้างต้น ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงก าหนดเวลาประชุม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
(Record Date) ในวันท่ี 24 มิถุยายน 2562  

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือประสงค์
จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระตามช่ือปรากฏด้านล่าง กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ตามที่ได้
จัดส่งมาพร้อมกันนี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง  
ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นี้
ด้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีรายละเอียด
ตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หรือยื่น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน า
เอกสาร และหลักฐานตามรายการที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี ้บริษัทฯจะด าเนินการประชุมตาม
ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 (นายประสงค์  ธาราไชย) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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หมายเหตุ 1. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th 
รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย 

  1) นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2) นายคเชนทร์   เบญจกลุ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  3) นายธนิต ธงทอง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  4) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   

 2. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมในแตล่ะระเบียบวาระ หรือส่งค าถามที่ต้องการให้
ตอบในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที ่

  นายวรเดช เป่ียมสุวรรณ 
  เลขานุการบริษัท 
  E-mail address :  csoffice1@pps.co.th 
  โทรศัพท์  :  0 2718 2785-9 ต่อ 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 ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
ในการพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุม 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

เลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดย
กรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.pps.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จากเดิมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทฯ มีจ านวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่าเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมถึงการด าเนินการในการออกหุ้นรวมถึง
การซื้อหุ้นคืนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมีจ านวน 37 ข้อ อีกจ านวน 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ  
ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่เพ่ิมเติมมีดังนี ้

ข้อ (38)  บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) แก่ผู้ถือ
หุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจน
กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีมีผลใช้บังคับในขณะนั้น 

ข้อ (39)  น าเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น และท าการขาย จ าหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และ
หลักทรัพย์อื่นเช่นว่าน้ัน ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์ 

ข้อ (40)  บริษัทสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค าขอ
จดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

http://www.pps.co.th/
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มความสามารถทางการเงินเพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต และ
เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จาก 215,999,890.25 บาท เป็น 214,963,785.50 บาท โดยการ ตัดหุ้น
สามัญจ านวน 4,144,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงคงเหลือมาจากการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน  
22,248  หุ้น และคงเหลือมาจากการรองรับการใช้สิทธิ PPS-W1 จ านวน 4,122,171 หุ้น และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล  

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดย

การออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น บริษัทต้องท าการลดทุนจดทะเบียนส าหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.25 บาท และมีทุนช าระแล้ว 214,963,785.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 859,855,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการ ตัดหุ้นสามัญจ านวน  

4,144,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนที่ลดลง 1,036,104.75 บาท ประกอบด้วย 

หุ้นสามัญที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จ านวน 22,248 หุ้น และหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกเพื่อรองรับ PPS-W1 ส่วนเหลือท่ีไม่

มีการใช้สิทธิตามเงื่อนไขจ านวน 4,122,171 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี ้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 214,963,785.50 บาท  (สองร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมืน่สามพันเจด็ร้อยแปดสิบห้าบาท 
    ห้าสิบสตางค์) 
 แบ่งออกเป็น 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 859,855,142 หุ้น (แปดร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สบิสองหุน้) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- ไม่มี-) 

 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค า
ขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 214,963,785.50 บาท เป็น 279,452,921.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

1. เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

2. น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

1. เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่บริษัทฯและ
บริษัทย่อย รวมทั้งส่งเสริมฐานทุนให้แข็งแกร่ง สร้างความพร้อมด้านเงินทุนส าหรับรองรับการลงทุนในอนาคต 

2. เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเงินเพิ่มทุนท่ีรวดเร็วสามารถรองรับโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามายัง
บริษัทฯได้ทันต่อความต้องการ สร้างผลตอบแทนให้กลับคืนมาให้กับผู้ถือหุ้นได้ และผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมความพร้อมเรื่องเงิน
เผื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุน และสามารถประมาณการผลกระทบ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 1 ปขี้างหน้าได้ 

3. การอนุมัติวงเงินเพิ่มทุนแต่ละประเภทการจัดสรรไว้ล่วงหน้านี้ เมื่อบริษัทฯต้องการเงินทุน คณะกรรมการ
บริษัทสามารถพิจารณาเสนอขายได้ทันที ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความคล่องตัวในการเพิ่มทุน และลดค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นลงได้ 

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

 

 วิเคราะห์ผลกระทบรายการ (แยกแต่ละกรณีการเสนอขาย) 

1. การจัดสรรเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 

1.1 เนื่องจากเป็นการเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น  จึงไม่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นท่ีไม่
ใช้สิทธิจะมีผลกระทบ Control Dilution Effect ไม่เกิน 20% 

1.2 เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ จึงยังไม่สามารถค านวณผลกระทบ Price 
Dilution Effect ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนส่วนนี้โดยก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ยได้ แต่ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ 
(Par Value) ตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. การจัดสรรเสนอขายให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2.1 กรณีคณะกรรมการบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นจะมีผลกระทบ Control 
Dilution Effect ไม่เกิน 10% 

2.2 เนื่องจากกฎเกณฑ์ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่วนนี้โดยก าหนด
ส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน 10% ดงันั้นผู้ถือหุ้นจะมีผลกระทบ Price Dilution Effect ไม่เกิน 10% 

 

สรุปการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

รายการ ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
(หุ้น) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
(บาท) 

1. ทุนจดทะเบียน (หลังจากลดทุนตามวาระที่ 4) 214,963,785.50 859,855,142 0.25 

2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / 
Rights Offering (20%) 

42,992,757 171,971,028 0.25 

3. รวมทุนจดทะเบียน 1+2 257,956,542.50 1,031,826,170 0.25 

4. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / 
Private Placement (10%) 

21,496,378.50 85,985,514 0.25 

5. รวมทุนจดทะเบียน 3+4 279,452,921 1,117,811,684 0.25 

6. รวมการเพ่ิมทุน 2+4 64,489,135.50 257,956,542 0.25 

 

รวมเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 64,489,135.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี ้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน      279,452,921 บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น              1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ                             0.25 บาท   (ยี่สิบห้าสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั                   1,117,811,684 หุ้น     (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่หุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                 -  หุ้น  (- ไม่มี-) 
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 โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ค า
ขอจดทะเบียน ตามค าสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนส าเร็จลุล่วง 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

วัตถุประสงค์  ข้อเท็จจริงและเหตผุล 

 ด้วยในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าด้วยตามเหตุผลที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน 
ของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 257 ,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ การดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นการเหมาะสมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 171,971,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และ
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ผ่านมาและตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12)  

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ช้ีแจงข้อซักถามหรือ
ข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
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สรุปรายละเอียดและคุณลักษณะเบ้ืองต้นของหุ้นกู้ (Debenture) 

ประเภทตราสารหนี้ หุ้นกู้ทุกประเภท(ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ)  ชนิดระบุ ช่ือผู้ถือและ/หรือไม่ระบุช่ือผู้ถือ , 
มีและ/หรือไม่มีประกัน, ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ, มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต, 
มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับกิจการ / ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอนาคต / ช าระคืนหนี้
สถาบันการเงิน หรือหน้ีตามตั๋วแลกเงิน 

อายุตราสาร สูงสุดไม่เกิน 10 ปีนับจากวันท่ีออกหุ้นกู้แต่ละฉบบัแต่ละรุ่นของหุ้นกู้ 

วงเงิน เงินต้นจ านวนไมเ่กิน 600 ล้านบาท (สกุลเงินบาทหรือสกุลอื่นท่ีเทียบเท่า) 

อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแตล่ะคราว 

การเสนอขาย เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน 
(Institution Investor) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และ/หรือประชาชนท่ัวไป 
(Public Offering) โดยเสนอขายรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็นหลายรุ่นหลายคราวเสนอขายแยกจากกันก็
ได้ 

เงื่อนไขอื่น - บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่ถอนหรือรับ
ช าระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว้ 

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือประธานกรรมการบริหาร ในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร 
และด าเนินการต่างๆที่จ าเป็นเพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จ 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ของผู้ถือหุ้นและยัง

ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้
มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดย

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดย

ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาตไิทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มา
ใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรอืผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมไิดม้ีสญัชาตไิทย หรือซึ่งเป็นนติิบุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้ งนี้  จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลง
ลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของค าแปล 
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ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

 

 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง อายุ (ปี)  ที่อยู่ 
ส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่พิจารณา 

1. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ 66 14/4 หมู่ที่ 8 แขวงล าต้อยติ่ง  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

ไม่ม ี

2.  นายคเชนทร์   เบญจกุล กรรมการอิสระ 42 224/35 หมู่บ้านลัดดารมณ์  
ซ.ประเสริฐมนูกิจ 2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ  

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

ไม่ม ี

3.  นายธนิต ธงทอง กรรมการอิสระ 56 44/5 ตรอกโชฎึก แขวงตลาดน้อย  
เขตสัมพันธวงค์ กรุงเทพฯ 10100 

ไม่ม ี

4.  นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการอิสระ 47 155 ซ.ร่มเกล้า 19/1  
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 10520 

ไม่ม ี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

-------------------------------- 
เขียนที…่……………………………………………. 

วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 
(1)  ข้าพเจ้า………………………………...............................……….......……………………สญัชาติ…………..……….......………..………. 

อยู่บ้านเลขที…่.....................…………ถนน………......................…………………………ต าบล/แขวง…………………….....……………..……………. 
อ าเภอ/เขต………….....……................……….จังหวัด………………............………………….รหัสไปรษณีย์………..…………..…………….. 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
1) …………………………………….…………..…………อาย…ุ………ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..…..……........................................

ถนน……………….....…...............………..ต าบล/แขวง…….……..........….....…......………….อ าเภอ/เขต……….......………………...………………. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

2) ……………………………………..………………..……อาย…ุ….……ปี อยู่บ้านเลขที…่……....................................……...…...
ถนน……………….....….................……...ต าบล/แขวง………….........…...........…..….……….อ าเภอ/เขต……….....…………..…………….……….. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

3) …………………………………………………………….อาย.ุ…………ปี อยู่บ้านเลขท่ี….......................................………………
ถนน……………..........…..........….…..…..ต าบล/แขวง……….....….................………...…….อ าเภอ/เขต…….….......…………………......…..……. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพธุที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนช่ัน เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ …………………………………………….ผู้มอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 

 (……………………………………….) 

หมายเหต ุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที…่……………………………………………. 
วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1)  ข้าพเจ้า…………………........................………...............…………………………………สญัชาติ…………..…......……………..………. 
อยู่บ้านเลขที…่.........................…………ถนน…………….......................……………………ต าบล/แขวง…………………………………..……………. 
อ าเภอ/เขต……………...............………….จังหวัด………...............………………………….รหัสไปรษณีย์………..…………..…………….. 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
1) …………………………………….…………..…………อาย…ุ…....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี…….................................…..…..……...

ถนน…………...............…….....…………..ต าบล/แขวง…….……….....................…………….อ าเภอ/เขต……….......………………...………………. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

2) ……………………………………..………………..……อาย…ุ…....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี…….................................………...…...
ถนน………….....................………..……...ต าบล/แขวง…………........................…...……….อ าเภอ/เขต……......……………..…………….……….. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

3) …………………………………………………………….อาย.ุ…....………ปี อยู่บ้านเลขที่……...................................……………
ถนน………………....................….…..…..ต าบล/แขวง………....................…………….…….อ าเภอ/เขต…….…….....…………………………..……. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้

□ วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562
  เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วำระที่ 2. พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จำก
เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ ำนวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ ำนวน 40 ข้อ 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
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□ วำระที่ 3. พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ (Debenture) ภำยในวงเงินไม่เกิน 600 ล้ำนบำท
□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จำก 215,999,890.25 บำท เป็น 214,963,785.50 บำท
โดยกำรตัดหุ้นสำมัญคงเหลือจำกกำรจ่ำยปันผล จ ำนวน  22,248  หุ้น และหุ้นสำมัญคงเหลือ
จำกกำรรองรับกำรใช้สิทธิ PPS-W1 จ ำนวน 4,122,171 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 4,144,419 หุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท และพิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน จำก 214,963,785.50 บำท เป็น 279,452,921.00 บำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน จ ำนวน 257,956,542 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท และ
พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน  

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขำยหลกัทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วำระที่ 7. พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)
□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  

 ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 

 (……………………………………….) 

หมำยเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้  ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 
ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

เขียนที…่……………………………………………. 
วันท่ี……….เดือน………………….พ.ศ…………… 

(1)  ข้าพเจ้า……………………………………...............………........................………………สญัชาติ………......…..………………..………. 
อยู่บ้านเลขที…่……...................……ถนน…………….........................……………………ต าบล/แขวง……………...…….………………..……………. 
อ าเภอ/เขต………………...................……….จังหวัด…………………............……………….รหัสไปรษณีย์………..…………..…………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ…………...........................……………………………………………...... 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี ้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 

(2)  ขอมอบฉันทะให ้
1) …………………………………….…………..…………อาย…ุ….....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..................................…..……...

ถนน………………....................…………..ต าบล/แขวง…….…....................…….…………….อ าเภอ/เขต……….......………………...………………. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

2) ……………………………………..………………..……อาย…ุ….....……ปี อยู่บ้านเลขท่ี……................................………...…...
ถนน………………....................…..……...ต าบล/แขวง……....................…………..….……….อ าเภอ/เขต………………….......…………….……….. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

3) …………………………………………………………….อาย.ุ…….....……ปี อยู่บ้านเลขที…่………..................................………
ถนน……………....................…….…..…..ต าบล/แขวง…………....................………….…….อ าเภอ/เขต…….…………………….....…………..……. 
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม วิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้

□ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
□ มอบฉันทะบางส่วน คือ
□ หุ้นสามัญ หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
□ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ เสียง 
รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้

□ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 โดยให้เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์จาก
เดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจ านวน 37 ข้อ เพ่ิมอีก 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท
□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จาก 215,999,890.25 บาท เป็น 214,963,785.50 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการจ่ายปันผล จ านวน  22,248  หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือ
จากการรองรับการใช้สิทธิ PPS-W1 จ านวน 4,122,171 หุ้น รวมเป็นจ านวน 4,144,419 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 214,963,785.50 บาท เป็น 279,452,921.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จ านวน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง
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□ วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายหลกัทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง

□ วาระที่ 7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)
□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร
□ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  

 ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
        (……………………………………….) 
 ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 

 (……………………………………….) 

หมายเหต ุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 
ช้ัน 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง

□ วาระที่ ....................... เรื่อง .....................................................................................................................

□ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย...............เสยีง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสียง...............เสียง
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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

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

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ค าว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรอืรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับ

กับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์จดทะเบียนแล้วแต่

กรณี ให้บริษัทปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แตล่ะหุ้นจะมีมลูค่าเท่ากัน 

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ท่ีอาจแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงการใช้สทิธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆหรือประชาชนท่ัวไปได้  

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมลูค่า  ผูจ้องหุ้นหรอืผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมไ่ด้  

เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่  เพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง

มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาดเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ง
เสียง 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารง

ต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน

ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัหรือไม่กไ็ด้ 

ข้อ 34. กรรมการมสีิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหนจ็ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลีย่นแปลงได้ และนอกจากนั้นใหไ้ดร้ับ

เบี้ยเลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เปน็กรรมการของ

บริษัทในอันท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปภีายในสีเ่ดือนนับแต่ วันสิน้สุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้น ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดกไ็ด้ 

แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอ ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ

หุ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันได้รบัหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท่ีอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ือ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิต่อกันสามวัน

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตามแบบ

ที่นายทะเบียนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้ับ

มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้น เป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ง

ช่ัวโมงให้รองประธานกรรมการเปน็ประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มหีรือมีแตไ่ม่มาเข้าประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ใหผู้้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และก าหนดให้มสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน็เสียงช้ีขาด 

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(5) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ ข้อบังคับ 
(7) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้ 
(8) การควบหรือเลิกบริษัท 
(9) การปรับโครงสร้างหนี้  โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
(10) กิจการอื่นๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศของทางราชการ หรือ ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดเอาไว ้

ข้อ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปพีึงกระท ามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท 
ได้จัดการไป 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 



56 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสดุลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรกัษาบัญชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และตอ้งจัดท า 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ี
(1) ส าเนางบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชขีองผู้สอบ

บัญช ี
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆ กัน 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมผีลก าไรสมควรพอท่ีจะ
ท าเช่นนี้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ถือหุ้นและ
ให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวันด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมตเิพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได ้
เมื่อไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น หรือทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนส ารองส่วน
ล้ ามลูค่าหุ้น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมได ้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง และ
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้น ตามล าดับ 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ

บริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ 

ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดลุ บัญชีก าไรขาดทุน และ

ปัญหาเกี่ยวกับบญัชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ี

ผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผูส้อบบัญชีด้วย 



 

57 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที ่24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
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*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชมุ 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแตล่ะท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 
โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสยี ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผูร้ับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามทีผู่้ถือหุ้นระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ 

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เวน้แต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน และจะแสดงการนับคะแนนทางจอ Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ได้แก่ วาระที ่1, 6 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
(ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) 

 ส่วนท่ี 2 ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4 ,5 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิข้อ 4 
ของบริษัทฯ ซึ่งวาระเหล่านี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสยีง ออกจากจ านวนคะแนนเสยีงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุมในแตล่ะวาระ หากมผีู้ใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือ
คัดค้าน หรือแสดงความคดิเห็นเปน็อย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัตเิป็นเอกฉันท ์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะใหเ้จ้าหน้าท่ีเก็บ
บัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลงัเลิกประชุม กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ
เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนของบริษัทฯ 

5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงาน
การประชุมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 
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การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 257,956,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จ านวนไม่
เกิน 171,971,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 85,985,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษัทฯ ภายใต้กฏเกณฑ์การเสนอขายหุ้นแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ 

เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กจ. 17/2551 
เรื่องการก าหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ  

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้
จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
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(2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้  
(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็น

ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ 
และหลักฐานที่จ าเป็นและเกีย่วข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการตดิต่อ  
และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผอ่นผัน  
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท าการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น  
และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนดังกล่าว 
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