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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 
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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 
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