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ที ่  PPS/PCL - 003/2562 

 วันท่ี 5 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเหตผุล ของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 
3. รายงานประจ าปี 2561 รายงานแห่งความยั่งยืน 2561 (โปรดดูรายละเอียดใน QR Code) 
4. ประวัติของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. ประวัติของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญช ี
6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
7. ข้อมูลกรรมการบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. 
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง 
11. แผนที่สถานท่ีจัดประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น 

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 1/2562 ได้มี

มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และ
กิจการที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี 2561 รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และกิจการที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

การลงมต ิ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

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

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัดรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ 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 ารองตามกฎหมาย จ านวน 368,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
ซึ่งจะส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ 8,018,000 บาท คิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 3.71 ของทุนจดทะเบียน ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับ
บริษัท 

การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับบริษัท ผลประกอบการ สถานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ 
ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือหลังจากหักส ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณา
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ยกเว้น ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
จึงเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม ท้ังนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท  ดังนั้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 8,598,551.42 บาท รวมการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปี 2561 ท้ังสิ้นไม่เกิน 16,720,135.91 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 239.74 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
(งบเฉพาะกิจการ) หลังหักส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.72 
ของก าไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรรก่อนจ่ายปันผลประจ าปี 2561  

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เรื่องการจ่ายปันผลเสียก่อน 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คน คือ 

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท(ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอช่ือ) 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และต าแหน่งต่างๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. นายประสงค์ ธาราไชย  ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายธัช ธงภักดิ์   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต เป็นกรรมการใหม่อีก 1 คน โดยนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ได้ผ่านการพิจารณาตาม
กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมครบถ้วนทุกประการ 

ทั้งนี ้ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2562 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี 
และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร
ค่าตอบแทนพิเศษจ านวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม โดยค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวมีวงเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาท) ต่อป ี

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ประจ าปี 2562 จ านวนเงิน 860,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 วาระที่ 8 ส าหรับประวัติของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือ
ช้ีแจงผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายละเอียดวัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ 
ข้างต้น ดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะถึงก าหนดเวลาประชุม 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 
12 มีนาคม 2562  

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือประสงค์
จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระตามช่ือปรากฏด้านล่าง กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ตามที่ได้
จัดส่งมาพร้อมกันนี้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง 
ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 น้ี
ด้วย อนึ่ง รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีรายละเอียด
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 



 

5 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 หรือยื่น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน า
เอกสาร และหลักฐานตามรายการที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ บริษัทฯจะด าเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 (นายประสงค์  ธาราไชย) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 

 

 

หมายเหตุ 1. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th 
รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย 

  1) นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2) นายคเชนทร์ เบญจกุล   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/
http://www.pps.co.th/
mailto:csoffice1@pps.co.th
mailto:csoffice1@pps.co.th
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

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 

  

http://www.pps.co.th/
http://www.pps.co.th/
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

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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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 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

  1.1 นายประสงค์  ธาราไชย  

   เสนอแต่งต้ังเป็น  กรรมการบริษัท 
   อาย ุ  73 ปี 
   สัญชาติ  ไทย 
 
 

 

 

วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑติกิตตมิศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม   

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่91/2011Thai Institute of Directors 
 หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 Thai Institute of Directors 
 หลักสตูร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์การท างาน  

• ปี 2554 - 2558 อุปนายก สภาวิศวกร 

• ปี 2551 - 2553 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ปี 2547 - 2549 เลขาธิการ สภาวิศวกร 

• ปี 2546 - 2547 เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

• ปี 2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั(มหาชน) 

• ปี 2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีพีเอส วันเวิรค์ จ ากัด 

• ปี 2519 - 2530 รองประธานผูจ้ัดการบริษัท เซาทอ์ีสท์ เอเชีย เทคโนโลยีจ ากดั 

• ปี 2516 – 2519 ผู้จัดการโครงการบริษัทประมวลพัฒนาการ จ ากัด 

• ปี2514 - 2516 ผู้จัดการโครงการบริษัทวัฒนา เอน็ยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จ ากดั 

• ปี 2511 - 2512 วิศวกรสนามบริษัท ประมวลพัฒนาการ จ ากัด 
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ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ :   1  บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ    :   ประธานกรรมการบริษัท  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  :  คณะกรรมการบริษัท  4/4 ครั้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันท่ี 2 มิถนุายน 2555 – 17 เมษายน 2556   ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 1 
 ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันท่ี 17 เมษายน 2556 – 22 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 
 ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน   ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 3 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง   ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 4 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   8  ปี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :   --ไม่มี-- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ 

• ปี2530 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

• ปี  2557 – 2559  อุปนายกมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

• ปี  2553 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ปี  2540 -ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี :   --ไม่มี-- 

จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  

• จ านวน 113,635,412 หุ้น   (13.216%)1 

• จ านวน 101,539,412 หุ้น   (11.809%)2 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      บิดาของนายพงศ์ธร ธาราไชย และนายธีรธร ธาราไชย 

 

 
หมายเหตุ  
(1) จ านวนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการได้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ด้วย 
(2) จ านวนการถือหุ้นโดยกรรมการ 
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1.2 นายธัช  ธงภักด์ิ 
     เสนอแต่งต้ังเป็น  กรรมการบริษัท 

     อาย ุ  54 ปี 

     สัญชาติ  ไทย 

  
 

 

 

วุฒิการศึกษา  

 Master of Engineering Administration สาขาบรหิารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ประวัติการฝึกอบรม   

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่100/2013 Thai Institute of Directors 
 สัมมนา  FID  ครั้งท่ี 3/2556  เรื่องควบรวมอย่างไรใหไ้ดผ้ลส าเร็จ 
 หลักสตูร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) รุ่น 24/2015 Thai Institute of Directors 
 สมัมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์การท างาน  

• ปี  2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

• ปี  2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

• ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

• ปี 2558 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 

• ปี 2541 - 2554 ผู้อ านวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั  

• ปี 2531 – 2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากดั  

• ปี 2529 – 2530 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ David Allen Company, Washington D.C., USA 

• ปี 2527 - 2528 วิศวกรประมาณราคา บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 1  บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  :     คณะกรรมการบริษัท  4/4 ครั้ง 
           คณะกรรมการบริหาร 12/13 ครั้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ 
 ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันท่ี 17 เมษายน 2556– 22 เมษายน 2559  ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 1 
 ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน   ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 2 
 ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง   ซึ่งเป็นการด ารงต าแหน่งเป็นวาระที่ 3 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท :   7  ปี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :   --ไม่มี-- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ 

• ปี 2558 - ปัจจุบัน          กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั   

• ปี 2558 – ปัจจุบัน          กรรมการนิติบุคคล สมาคมวศิวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วทป.) 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี :   --ไม่มี-- 

จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  

• จ านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)1 

• จ านวน   12,657,525 หุ้น   (1.472%)2 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      :   --ไม่มี-- 
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    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต  
    เสนอแต่งต้ังเป็น     กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ 
    อาย ุ    46 ปี 
     สัญชาติ           ไทย 
 
 
 

 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ประวัติการฝึกอบรม 
 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 Thai Institute of Directors 
 July 2011 : Association of Thai Professionals in America and Canada-AIPAC 2011) : Renaissance Seattle 

Washington U.S.A 
 May 2011 : Education in National University of Singapore and Visit Urban Redevelopment Authority 
 อบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารสายวิชาการระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 23 
 December 2009 : Education in Digital Era : Continuous Professional Development for ICT-based Learning” 

Yogyakarta – Indonesia 
 October 2006 : Industrial Engineering ; Donghua University Shanghai ; People’s Republic of China 
 October 2005 : Industrial Engineering ; University of Malaya ; Malaysia 
 October 2004 : Design Manufacturing and Engineering Management ; University of Strathclyde  Glasgow ; 

United Kingdom 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   
บริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2551 - 2559 ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2546 - 2551 รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• พ.ศ. 2546 - 2547 ประธานสาขาวิศวกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2542 - 2546 ผู้อ านวยการโครงการผลติน้ าดืม่ศลิา  

• พ.ศ. 2542 - 2546 ประธานสาขาวิศวกรรมการจดัการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2542 - 2546 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2541 - 2542 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ต าแหน่งปัจจุบัน     : ไม่ม ี
ความเชี่ยวชาญ : งานด้านวิศวกรรมอตุสาหการ 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ    : 1 บริษัท 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทฯ  : - ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  : - ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ   : - ไม่ม ี
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  : - ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   
  บริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ                     : - ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั  

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการผังภมูิ กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
ประเภทนิติบุคคล สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองประธานคณะอนุกรรมการทดสอบความรูเ้ลื่อนระดับในการประกอบวิชาชีพระดับ
สามัญ และวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการทดสอบความรูร้ะดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตรและวุฒบิัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6) สภาวิศวกร 

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาต าราดเีด่นในคณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 
 

ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี              : - ไม่ม ี
จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ          : - ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  : - ไม่ม ี
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงท้ังหมด 
1. นายประสงค์  ธาราไชย 101,539,412 11.80 

2.  นายธัช  ธงภักดิ์ 12,657,525 1.47 
3.    นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ไม่ม ี ไม่ม ี

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แขง่ขันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบยีน 
กิจการอื่นท่ีไม่ใช่
บริษัทจดทะเบยีน 

กิจการที่แข่งขันหรือ
กิจการอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายประสงค์  ธาราไชย - ไม่ม ี 1 ไม่ม ี

2.  นายธัช  ธงภักดิ์ - ไม่ม ี 1 ไม่ม ี
3.    นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 1 กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง 

จ ากัด (มหาชน) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสมัพันธ์ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ  

ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 
นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จ านวนหุ้น 
 สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 
 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ/บริษัทย่อย 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 
 เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ 

ที่ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 
 

ไม่ม ี
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5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่มี
คุณสมบัติ ดังต่อไป 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขอ

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้า อนุญาตต่อส านักงาน มดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า  2 ปี  ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ )เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย(  
 มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า

หน้าท่ีได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ /การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย  

ไม่ม ี
ไม่ม ี
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อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  

10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกลุ : นางสาวสมจินตนา พลหริัญรัตน ์
(Miss Somjintana Polhilunrat) 

บัตรประจ าตัวประชาชน : 3100800294738 

ที่อยู่ (Address) : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ 02-2595300 (อัตโนมัต ิ8 สาย) 
  โทรสาร 02-2601553, 02-2598959 และ 02-2598956 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5599 ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน  

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญช ีด ีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
พ.ศ. 2539 – 2554 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ส านักงานสอบบัญช ีด ีไอ เอ 
พ.ศ. 2532 – 2539 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แปลน พับลิชช่ิง จ ากัด 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทท่ัวไป 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)   

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสีซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)  
  

ผู้ช าระบัญชี (ร่วมคณะท างานช าระบัญชีที่ได้รับการแต่งต้ังจากกระทรวงการคลัง) 

บริษัท นวแฟคตอริ่ง จ ากัด   

บริษัท เครดติฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จ ากัด 

บริษัท เงินทุน มหาสมุทร จ ากัด 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี

ชื่อ – นามสกลุ : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร 
(Miss Suphaphorn Mangjit) 

บัตรประจ าตัวประชาชน : 3302100103476 

ที่อยู่ (Address) : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ : ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 8125  

อื่นๆ : ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน  

2538 - ปัจจุบัน : หุ้นส่วน บจ. สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ผู้สอบบัญชีบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทท่ัวไป 

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

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

3. บริษัท สามชัยสตีล อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 

5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จ ากัด (มหาชน) 

6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

7. บริษัท สยามอสีต์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

8. บริษัท กรังปรีซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

                ฯลฯ 
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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 ท้ังนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

(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 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

 

ส ำหรับรำยละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของกรรมกำรอิสระ โปรดดูรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2561 หัวข้อ 

แผนผังคณะกรรมการบริษัทและประวัติ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งท่ีส่งมำด้วย 3) 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
อายุ

(ปี)  
ที่อยู่ 

ส่วนได้เสียใน
วาระที่พิจารณา 

1. นำงวิภำวี บุณยประสิทธิ ์ กรรมกำรอิสระ 66 14/4 หมู่ที่ 8 แขวงล ำต้อยติ่ง  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

7 

2.  นำยคเชนทร์ เบญจกลุ กรรมกำรอิสระ 42 224/35 หมู่บ้ำนลัดดำรมณ์  
ซ.ประเสริฐมนูกิจ 2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ  

เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230 

7 
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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 ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
                 ลงช่ือ ……………………………………………ผูม้อบฉันทะ 
              (……………………………………….) 
                  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 ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี ้ 

□  วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  
  เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

□  วำระที่ 2. พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี 2561 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบ       
ปี 2561 และกิจกำรที่จะกระท ำต่อไปในภำยหน้ำ 

     วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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□  วำระที่ 3. พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบ
กำรเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประจ ำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วำระที่ 4. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วำระที่ 5. พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2561  
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง        

□  วำระที่ 6. พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง กลับเข้าด ารงต าแหน่งจ านวน 2 คน    
□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
       ช่ือกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย 
□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
       ช่ือกรรมการ นายธัช ธงภักดิ์ 
□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง     

□ การแต่งตั้งกรรมการใหมจ่ านวน 1 คน  
□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 ช่ือกรรมการ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
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□  วำระที่ 7. พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2562 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง   

□  วำระที่ 8. พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี  
ประจ ำปี 2562 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง   

□  วำระที่ 9. พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง        

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 

 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่ มเติมได้ ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

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

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

 

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

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                            □  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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 □วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง       

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

                            □  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 ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนช่ัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย 

 (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 2561  
                                 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

□  วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ       
ปี 2561 และกิจการที่จะกระท าต่อไปในภายหน้า 

     วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

□  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบ
การเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

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

□  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

□  วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561  
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

□  วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

□ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง กลับเข้าด ารงต าแหน่งจ านวน 2 คน    
□  เห็นด้วย.............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย.............เสียง    □  งดออกเสียง.............เสียง       

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
       ช่ือกรรมการ นายประสงค์ ธาราไชย 
□  เห็นด้วย.............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย.............เสียง    □  งดออกเสียง.............เสียง    
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□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
       ช่ือกรรมการ นายธัช ธงภักดิ์ 
□  เห็นด้วย.............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย.............เสียง    □  งดออกเสียง.............เสียง   

□ การแต่งตั้งกรรมการใหมจ่ านวน 1 คน 
□  เห็นด้วย.............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย.............เสียง    □  งดออกเสียง.............เสียง      

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ช่ือกรรมการ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต 
□  เห็นด้วย.............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย.............เสียง    □  งดออกเสียง.............เสียง                  

□  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

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

□  วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
□  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
□  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
         □  เห็นด้วย...............เสียง    □  ไม่เห็นด้วย...............เสียง    □  งดออกเสยีง...............เสยีง              
 
□  วาระที่ 9. 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  
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                 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) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3  
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

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

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

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

 

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

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

 

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

 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                            □  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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 □วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง

มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 (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

หุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รบัหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 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 

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 
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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

ปัญหาเกี่ยวกับบญัชขีองบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ี

ผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผูส้อบบัญชีด้วย 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที ่24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
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*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมสีิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนด้วยวิธีการเดียวกัน ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ท่ีแต่งตั้งให้คสั
โตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผูร้ับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบไุว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ 

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

 ส่วนท่ี 1 ได้แก่ วาระที ่1, 3, 4, 5, 6, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีง 

 ส่วนท่ี 2 ได้แก่ วาระที ่7 เป็นเรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2562 ซึ่งวาระนี้
ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

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 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
บริษัทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชุมผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 
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