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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 
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