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381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
381/6 Soi Rama IX 58 (Soi 7 Seree 7), Rama IX Road, Suanluang, Bangkok10250
Tel  :  02 718 2785-9   Fax  :  02 300 5545-6  Website : www.pps.co.th
 

ที่  PPS/PCL 012/2557
       
         6  มีนาคม 2557 
เรื่อง	 	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2557
เรียน	 	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด		(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  1.  แบบฟอร์มลงทะเบียน
  2. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556  เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2556
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รายงานประจ�าปี 2556
  4.   ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2555 และปี 2556
  5. ตารางค่าตอบแทนกรรมการ
  6 ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ                 

   ที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระ
  7. ตารางค่าตอบแทนการสอบบัญชี
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู ้รับมอบฉันทะแทนผู ้ถือหุ ้นที่ไม ่สามารถเข้า 

   ร่วมประชุมได้
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  11. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม
  12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 และวิธีการลงคะแนนเสียง
  13. แผนที่ของสถานที่ประชุม 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีระเบียบ วาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2556	ของบริษัท	โปรเจค	แพลนน่ิง	เซอร์วิส		
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้น ประจ�าปี 2556 ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดข้ึนเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2.
  
  การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี	2	 พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 	 ในรอบปี	 2556	 และกิจการที่จะกระท�าต่อไปใน	
	 	 ภายหน้า	และอนุมัติรายงานประจ�าปี	2556

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2556 และกิจการที่จะกระท�าต่อไปในภายหน้าของบริษัทฯ และอนุมัติรายงานประจ�าปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

	 	 การลงมต ิวาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	บัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดย	
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประจ�าปี	2556	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

  
  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
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ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ�าปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.
  การลงมติ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 วาระที่	4		 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2556	และการจ่ายเงินปันผล

   ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะ 
กรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัท  ถึงผลการประกอบการ สถานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ ส้ินปี 2556 บริษัทฯ มีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และ
ทั้งนี้ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ารองต่าง ๆ  ทุกประเภทตาม
ที่กฎหมายก�าหนด (หลังการจัดสรรเงินก�าไรจ�านวน 1,150,000 บาท เพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย) โดยพิจารณาจากงบเฉพาะ
กิจการของบริษัท ทั้งน้ีคณะกรรมการของบริษัท มีอ�านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด�าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลง
นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ดังน้ันจึงเห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  0.04  บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 71 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี และส�ารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจ�านวน 16,000,000 บาท โดยก�าหนดจะจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22  เมษายน 2557 
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23  เมษายน  2557 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.
   การลงมติ  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

 วาระที่	5		 พิจารณาอนุมัติิค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท	ประจ�าปี	2557

	 	 					 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 
พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรการบริษัท ประจ�าปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี เท่ากับ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2556 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้น
อยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท ในแต่ละปีแต่ท้ังน้ีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้
จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ�านวนน้ีแก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.
   การลงมติ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

 วาระที่	6		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  
   ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้อง                 
ออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน  3  คนคือ

•  นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ
• นายพงศ์ธร ธาราไชย
• นายคเชนทร์ เบญจกุล

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง ดังนี้คือ 

• นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ
• นายพงศ์ธร ธาราไชย
• นายคเชนทร์ เบญจกุล

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

   การลงมติ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
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 วาระที่	7		 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ประจ�าปี	2557

   ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรแต่งต้ังให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดย
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 
หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2557  และคณะ
กรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จ�านวน 600,000 บาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 265,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2557 จ�านวน 865,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
  
  การลงมติ   วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	8	 พิจารณาเรื่องอื่นๆ		(ถ้ามี)

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อม
เพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหน่ึงฉบับใดตามที่ได้จัดส่ง
มาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่าน้ัน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก�าหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายน้ีด้วย

  อน่ึงหากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  ท่านสามารถมอบฉันทะให้ พลต�ารวจโท นุกูล เจียม
อนุกูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระท่ีเสนอ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8

  ทั้งนี้ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 หรือ
ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่าน หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน�า
เอกสาร และหลักฐานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งน้ีบริษัทฯ จะด�าเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน
เสียงรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

                    ขอแสดงความนับถือ

 
             
           ( นายประสงค์  ธาราไชย  )
         ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ 1.   ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบียนตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1                          
   มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วม  
   ประชุม
  2.  ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จาก www.pps.co.th
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ หรือส่งค�าถาม                     
   หรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่
   นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ
   เลขานุการบริษัท

   E-mail address  : csoffice1@pps.co.th
   โทรศัพท์  :  0 2718 2785-9  ต่อ 308
   โทรสาร :  0 2300 5545-6
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บริษัท	โปรเจค		แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด		(มหาชน)
PROJECT			PLANNING	SERVICE	PUBLIC		COMPANY		LIMITED

ข้าพเจ้า       สัญชาติ      
I/We        Nationality      

อยู่บ้านเลขที่        เลขทะบียนผู้ถือหุ้น     
Address       Shareholder’s Registration  No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเจค  แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
being  a shareholder  of  PROJECT  PLANNING  SERVICE  Public  Company Limited

  โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม       หุ้น 
  Holding   the  total amount  of      shares

  หุ้นสามัญ         หุ้น
  Ordinary  share        shares

หมายเหตุ :  กรณีส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ กรุณาแนบหนังสือฉบับน้ี หนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับ และหลักฐาน 
  แสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่แนบมาด้วยน้ี) เช่น ส�าเนาบัตร 
  ประชาชน พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง
Note  :   If you chose  to  send a proxy  to the company  by post, please include  this  barcode page  
  and the  entire  set  of proxy  form together  with  the  evidence   showing   your  identity  
  ( as detailed  in  the  attachment  to  a notice  of shareholders’s meeting, which is also  
  attached  to  this  letter ) such  as a certified copy of I.D. card.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน�าหนังสือฉบับบน้ีมาแสดงต่อพนักงานลง
ทะเบียนในวันประชุมด้วย

For  your convenience , shareholders  or  proxy holders wishing   to attend   the  meeting , please bring  this 
document   to  show  at  the meeting   for  registration.

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	1



PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER           ISO 9001 Certified 

5 

Tel :  02 718 2785-9 Fax  :  02 300 5545-6  Website : www.pps.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2556
บริษัท	โปรแจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

	 เวลาและสถานที่
 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 62 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 เริ่มการประชุม
 ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยรับการมอบฉันทะรวม 115 ราย 
นับเป็นจ�านวนหุ้นได้ 205,953,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.4883 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย   ได้แล้วทั้งหมด 400,000,000 หุ้น ซึ่ง
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556

 ก่อนที่จะด�าเนินการประชุม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แนะน�ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ใน
ครั้งนี้ ดังนี้

 1)		กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
  1. นายประสงค์  ธาราไชย  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  2. นายสัมพันธ์   หงษ์จินตกุล กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
  3. นายพงศ์ธร  ธาราไชย  กรรมการ และกรรมการบริหาร
  4. นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล  กรรมการ
  5. พลต�ารวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  6. นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
  7. นายคเชนทร์ เบญจกุล  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
 ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

 2)	ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
  1. นายธัช ธงภักดิ์   กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
  2. นายสมชาย วงศ์สว่างรัศมี  กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
      3. นายวันชัย วชิรวัฒนะธ�ารง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นายนพรัตน์ นรินทร์  กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  5. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการบริหาร
  6. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ  เลขานุการบริษัท และผู้อ�านวยการโครงการ
  7. นายอนุพันธ์ วนานุกูล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ�านวยการโครงการ
  8. นางวรภรณ์ ชาวนา    ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

 3)	 ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	 เทพ	 จ�ากัด	 ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ	 ของ	
บริษัทฯ	และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันน้ี

  1. นายสมชาย ชินรักษา
  2. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล
       
 4)	ที่ปรึกษาการเงิน	บริษัท	แอสเซท	โปร	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
  1. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
  2. นายสุพล  ค้าพลอยดี
  3. นายอนุภัทร  ศรีสุวรรณชัย

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	2
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 5)	ผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท	ดี	ไอ	เอ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
  1.  นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
  2.  นางสาวกัญญานันทน์  ทุ่นทอง

 6)	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท	สู่ความส�าเร็จ	จ�ากัด
  1.  นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย

  นายวรเดช	 เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีด�าเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯได้แจ้ง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ 3 ทาง ดังนี้

  1.  ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
  2.  ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
  3.  ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  4.  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้แจ้งข่าวต่อกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมท้ังการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ส�าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการ
ประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  (http://www.pps.co.th/) โดยมีก�าหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ 
ภายในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป ซ่ึงเมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ส�าหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556

  
  ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้
                 1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวน

หุ้นที่ถืออยู่  โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ  ที่
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ

  2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Barcode โดยจะถือมติ เสียงข้างมากเว้นแต่เรื่อง
ที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

• ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียง

• ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 5 เป็นเรื่องพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ�าปี 2556 
ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

  นอกจากน้ี เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้เชิญผู้ถือหุ้น ท่ีเข้าร่วมประชุม  
2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

  ต่อจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมเพื่อด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี
ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี	1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 ของ บจก.โปรเจค แพลนนิ่ง 
   เซอร์วิส  (ก่อนการแปรสภาพ)
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	 	 	 ประธานในที่ประชุม	ขอให้นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระ
นี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

	 	 	 นายวรเดช	 เปี่ยมสุวรรณ	 	 	 เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทฯ โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด ที่ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ซ่ึงคณะกรรมการเห็น
ว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

	 	 	 นายวรเดช	 เปี่ยมสุวรรณ	 	 ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัยเม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้
แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

	 	 	 มติ		ท่ีประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 ของบริษัท โปรเจค 
แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด  ท่ีได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,760,474 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 89 0

รวม 212,760,563 100

ระเบียบวาระท่ี	2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และกิจการท่ีจะกระท�าต่อไป 
   ในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจ�าปี 2555

   
   ประธานที่ประชุม ขอให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและ

ธุรการ รายงานต่อที่ประชุม
   นายพงศ์ธร	ธาราไชย รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และกิจการที่จะกระท�า

ต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจ�าปี 2555 ดังน้ี
   ปี 2555 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินกิจการมาครบ 25 ปี บริษัทฯมีการจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี

ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ส่วนในด้านรายได้ของบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ท�าให้รายได้ในส่วนของการบริหาร
งานก่อสร้างในปี 2555 เท่ากับ 260.34 ล้านบาท เทียบกับในปี 2554 ที่ 235.99 ล้านบาท ในส่วนของงบรวมในปี 2555 เท่ากับ 
265.29 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 ที่ 256.16 ล้านบาท ตามล�าดับและ มีก�าไรสุทธิในปี 2555 และปี 2554 จ�านวน 15.28 ล้าน
บาท และ 22.05 ล้านบาท ตามล�าดับ งานที่เสร็จแล้ว ในปี 2555 อาทิ เช่น โครงการศูนย์การค้าธัญญะพาร์ค โครงการเซ็นทรัล
สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพระรามเก้า โครงการส�านักงานใหญ่แอมเวย์ประเทศไทย โครงการเมกะบางนา และศูนย์การค้าโลตัส
อีกหลายโครงการ ทั่วประเทศ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการและโครงการใหม่ที่ได้รับมา ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
ส่วนต่อขยาย โครงการทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โครงการ Central Embassy โครงการก่อสร้างอาคารศาล
ฎีกาแห่งใหม่ และ โครงการ Lotus RDC ขอนแก่น เป็นต้น
   ปลายปี 2555 เพื่อเป็นการขยายงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และขยายงาน ไปสู่ภูมิภาคอาเซียน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุญาตให้จัดตั้ง บริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด (“Swan & Maclaren (Thai) 
”) ซ่ึง Swan & Maclaren (Thai) เป็นบริษัท ผู้ให้บริการทางวิชาชีพออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ 
อยู่ในระหว่างข้ันตอนจดทะเบียนบริษัท และคาดว่าสามารถให้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป และเพื่อรองรับตลาดเทคโนโลยี
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) ในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังตามหลังอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
และเห็นโอกาสเติบโตของตลาดนี้ ในปลายปี 2555 จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท พี พี เอส อินฟอร์เมช่ัน คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
(“PIC”) เพื่อด�าเนินการให้ค�าปรึกษาออกแบบคุมงานและติดตั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ โดย PIC สามารถเร่ิมด�าเนินงานได้ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2556 เป็นต้นมา
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381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

   บริษัทฯเล็งเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจ�าเป็นต้องใช้คู่ค้า เนื่องจากบริษัทฯไม่มีความช�านาญ
ในงานดังกล่าว จึงได้มีมติร่วมลงทุนกับบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด (“Builk”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริหาร
งานสารสนเทศที่ให้บริการแก่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีสาระส�าคัญของการร่วมลงทุน ดังนี้

 
  	 ชื่อบริษัทฯ	 :	 บริษัท	บิลค์	เอเชีย	จ�ากัด
	 	 	 ทุนจดทะเบียน	 :	 ทุนปัจจุบัน	2,000,000	บาท
	 	 	 	 	 	 ทุนหลังการร่วมลงทุน		5,000,000	บาท
 
รูปแบบการร่วมลงทุน : ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงินกู้แปลงสภาพ รวมวงเงินลงทุน 9,500,000 บาท ดังน้ี
1. ซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 50,000 หุ ้น (ห้าหม่ืนหุ ้น) ในราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ ้น รวมเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ 

500,000 บาท
2. เงินกู้แปลงสภาพจ�านวน 9,000,000 บาท ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ให้กู้ คิดอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6 ต่อปี โดย

จ่ายช�าระดอกเบี้ยบางส่วนในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นรายเดือนทุกส้ินเดือน (เริ่มช�าระดอกเบ้ียครั้งแรกส้ินเดือนที่ บริษัท 
บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว) ดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่เหลือจะช�าระคืนทั้งหมดในคราวเดียวพร้อมกับการช�าระ
คืนเงินกู้แปลงสภาพ หรือเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้น	:	บริษัทฯจะถือหุ้นในบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด สัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนหลังการร่วมลงทุน

เงื่อนไขอื่นๆ
1.  บริษัทฯ จะส่งบุคคลเป็นตัวแทนเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด จ�านวน 1 ท่าน
2.  บริษัทฯ  มีสิทธิในการแปลงสภาพเงินกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ได้ตาม 

เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน แต่ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด 
3.  กรณีบริษัทฯไม่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน 

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด จะช�าระคืนเงินกู้แปลงสภาพพร้อมดอกเบ้ียค้างจ่ายทั้งหมดภายในระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับ
จากวันที่ให้กู้

	 	 	 แหล่งเงินทุนที่ใช้		:		เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น	IPO
โดยร่วมกันเป็น Strategic Partner ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันส�าหรับวงการก่อสร้าง ขยายกลุ่มผู้ใช้งานทั้งใน  และต่างประเทศ 

โดยใช้วิธีออกใบอนุญาตให้พันธมิตรในประเทศนั้นๆ โดยที่ผ่านมา Builk ได้ท�าตลาด ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วเป็นประเทศแรก
 หลังจากนั้น นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

	 	 	 นายทองอินทร์	แสงงาม		ผู้รับมอบฉันทะ	มีข้อเสนอแนะและข้อสอบถามดังน้ี
   1) เสนอแนะว่าต้องการให้บริษัทฯจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับรายได้ และมูลค่างานของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทุนในอนาคต พร้อมทั้งได้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
นายพงศ์ธร	ธาราไชย  ชี้แจงว่า บริษัทฯได้จัดท�ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินและมูลค่างานดังกล่าวแล้ว ซ่ึงได้รายงานไว้ใน

รายงานประจ�าปี 2555 (Annual Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้
จ่ายครั้งเดียว (One time) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการน�าบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานท่ี
เพิ่มขึ้นบางส่วน

    2)  มูลค่างานตามสัญญา (Back log) ที่ได้น�าเสนอมานั้น ได้จดบันทึกไว้ว่ามีอยู่ 335 ล้านบาทนั้นใช่
หรือไม่ ถ้าใช่นับว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามขอให้ยืนยันและอธิบายเพิ่มเติมด้วย

   นายพงศ์ธร	ธาราไชย	ตอบว่า Back log ในเดือนธันวาคม 2556 มีจ�านวน 335 ล้านบาท เป็นมูลค่า
งานตามสัญญาเท่านั้น โดยมีสัญญาเพิ่มเติมจ�านวนประมาณ 121.78 ล้านบาท

   นายธัช	ธงภักดิ์		กล่าวเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯได้มีการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาวดังน้ี
   1)  ธุรกิจหลักคืองานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
   2)  การที่บริษัทฯ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (IPO) เพื่อขยายธุรกิจไปในงานออกแบบ
   3)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นการเจริญเติบโตในระยะยาว โดยจับมือกับ Builk และจัดตั้ง PIC 



PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER           ISO 9001 Certified 

9 

Tel :  02 718 2785-9 Fax  :  02 300 5545-6  Website : www.pps.co.th

โดยในปี 2556 บริษัทฯจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจน้ี พร้อมทั้งแนะน�าและท�าให้คนในวงการก่อสร้างเข้าใจ โดยการจับมือกับ
คู่ค้าที่มีความสามารถ

   นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างการมองหาธุรกิจประเภทที่ 4 เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโต
ไปอย่างมั่นคง

	 	 	 นายพงศ์ธร	วณิชเสถียร	ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า
   1)  บริษัทฯมีโอกาสจะขยายงานไปยังงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ปรึกษาโครงการซ่ึงเป็นงานหลักของ 

บริษัท หรือไม่ อาทิเช่น โครงการเมกะโปรเจค เป็นต้น
   นายธัช	ธงภักดิ์		ตอบว่า บริษัทฯมีธุรกิจที่มั่นคง แข็งแรง คือธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโดยท�างาน

ภาคเอกชน รวมทั้งงานก่อสร้างอื่น ๆ  ปัจจุบันยังมีการเสนอราคางานอีกในหลายโครงการ และมีงานที่มีแนวโน้มจะได้งาน และบริษัทฯ
มีศักยภาพพอที่จะได้งาน นอกจากนี้ได้มีการกระจายความเสี่ยงไปยังทุกกลุ่มธุรกิจ

   
   2)  บริษัทฯจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรในธุรกิจงานที่ปรึกษาอ่ืน เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองาน

ปิโตรเลียมที่มีขนาดของตลาดใหญ่มาก
	 	 	 นายธัช	ธงภักดิ์		 ตอบว่า การขยายธุรกิจในการให้บริการที่ปรึกษาในด้าน IT บริษัทฯได้ร่วมทุนกับ Builk 

Asia ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วดังเป็นที่ทราบกัน ส่วนธุรกิจที่ปรึกษาอื่น บริษัทฯได้มองหาลู่ทางอยู่โดยเฉพาะในธุรกิจปิโตรเลียม หรือ
งานอุตสาหกรรมที่บริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง ซึ่งก็พอจะมีโอกาสอยู่บ้าง เช่น งานก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า หรือโกดังขนาด
ใหญ่ เป็นต้น

   นายปาณชัย	สาวนะชัย	 ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
   1)  บริษัทฯตั้งก�าไรสุทธิ ในปี 2556 ไว้เป็นจ�านวนเท่าไร
	 	 	 นายพงศ์ธร	 ธาราไชย ตอบว่า บริษัทฯตั้งก�าไรขั้นต้น ในปี 2556 ไว้ที่ร้อยละ 35 และวัดผล(KPI)  

ผู้อ�านวยการโครงการของบริษัท โดยการให้ท�าก�าไรขั้นต้นในการเสนอราคางานไม่ต�่ากว่าร้อยละ 35 ทั้งน้ีบริษัทฯมีความพยายามท่ี
จะท�าก�าไรขั้นต้นในปี 2556 ให้ดีกว่าในปี 2555 นอกจากนี้บริษัทฯได้ด�าเนินการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯลงแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้าน
บาท

   นางวรภรณ์	ชาวนา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งก�าไรสุทธิไว้ประมาณ 19 ล้านบาท
   2)  เหตุใดบริษัทฯจึงตั้งก�าไรสุทธิต�่ากว่าเดิม ในขณะที่มี Backlog เพิ่มขึ้น
	 	 	 นางวรภรณ์	ชาวนา ตอบว่า เนื่องจากว่าบริษัทฯได้รับบุคลากรเพิ่ม บริษัทฯจึงพยายามก�าหนดให้อยู่

บนเกณฑ์ที่สามารถท�างานได้
	 	 	 นายพงศ์ธร	 ธาราไชย กล่าวเสริมว่า ขณะนี้บริษัทฯได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่มธุรกิจที่มีก�าไรขั้นต้นที่ดี

ขึ้น

	 	 	 นางพัชรินทร์	ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังน้ี
   1)  ความคืบหน้าของการร่วมทุน จัดตั้งบริษัท สวอน แอนด์ แมคคลาเรน (ประเทศไทย) จ�ากัด (“Swan 

& Maclaren (Thai)”)
   นายพงศ์ธร	ธาราไชย ตอบว่า มีความคืบหน้าร้อยละ 95 และการที่บริษัทฯจัดตั้ง Swan & Maclaren 

(Thai)” เพราะบริษัทฯเล็งเห็นว่าการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) (“AEC”) บริษัทฯจะได้
ลูกค้าต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย และในส่วนของรายได้คาดว่าจะมีรายได้ไม่ต�่ากว่า 5 ล้านบาท

   นายประสงค์	 ธาราไชย ประธานในที่ประชุม กล่าวเสริมว่า ในเรื่องของการออกแบบด้านวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม มีกฎหมายวิชาชีพอยู่ หมายความว่าถ้าบริษัทฯจะไปออกแบบในประเทศใดต้องใช้วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ในประเทศนั้น และต้องท�าตามกฎหมายวิชาชีพด้วย การที่ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย จะต้องหานิติบุคคล หรือบุคคล ท่ีจด
ทะเบียนในประเทศไทย

    2)  บริษัทฯมีวิธีการจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไร
	 	 	 นายประสงค์	ธาราไชย  ช้ีแจงว่า รายได้กับรายจ่ายแปรผันไปในทิศทางเดียวกัน
    
   3)  การที่บริษัทฯรับงานมาก บริษัทฯได้หาพนักงานทันทีหรือไม่ จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และจากปี 

2553-2554 บริษัทฯรับพนักงานเพิ่มขึ้นมากหรือไม่
   นายธัช	ธงภักดิ์	ตอบว่า ต้องการให้ท�าความเข้าใจกับธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาว่า บริษัทฯเป็นบริษัทวิศวกร

ที่ปรึกษาท่ีอยู่ในธุรกิจมานาน ในแต่ละปีมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น พนักงานที่เข้ามาใหม่ บริษัทฯได้มีการจัดอบรมเพื่อให้เกิดความ
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381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เข้าใจในลักษณะงาน ให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กร ดังน้ันก็คงจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ซ่ึงมองว่าเป็นการลงทุนในอนาคตเพื่อการเจริญ
เติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

   
   4)  เป้าหมายในปี 2556 ของบริษัทฯ จ�านวน 300 ล้านบาท เป็นของ Swan & Maclaren (Thai) 

จ�านวน 30 ล้านบาท ใช่หรือไม่
   นายพงศ์ธร	ธาราไชย	ตอบว่า เป้าหมายในปี 2556 จ�านวน 30 ล้านบาท จะเป็นเป้าหมายรวมของ 

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีพีเอส ดีไซน จ�ากัด (“PPSD”) Swan & Maclaren (Thai) และ PIC
   หลังจากน้ันนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาเป็น 2 ส่วน ดังนี้
   1. รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และกิจการที่จะกระท�าต่อไปในภาย

หน้า
   2. อนุมัติรายงานประจ�าปี 2555
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 
   มติ หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังน้ี
   1. รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และกิจการที่จะกระท�าต่อไปในภาย

ภาคหน้า
   2. อนุมัติรายงานประจ�าปี 2555
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,174 100

ไม่เห็นด้วย 0 00

งดออกเสียง 89 00

รวม 212,976,263 100

ระเบียบวาระที่	3		 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงาน																	 	
	 	 	 ผู้ตรวจสอบบัญชี	ประจ�าปี	2555	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

   ประธานที่ประชุม ขอให้ นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณา

  	 นายพงศ์ธร	ธาราไชย ได้สรุปรายการที่ส�าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3 พอสรุปได้ ดังนี้

   รวมสินทรัพย์  208,452,546 บาท
   รวมหนี้สิน  41,635,707 บาท
   ส่วนของผู้ถือหุ้น  166,816,839 บาท
   รายได้จากการบริการ 265,289,742 บาท
   รายได้อื่น   2,909,670 บาท
   รวมรายได้  268,199,412 บาท
   รวมต้นทุนบริการ  181,229,175 บาท
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   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  67,327,858 บาท
   ต้นทุนทางการเงิน   96,544 บาท
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล  4,268,150 บาท
   รวมต้นทุนบริการและรวมค่าใช้จ่าย 252,921,727 บาท
   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  15,277,685 บาท

     หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
 
   มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ส�าคัญดังน้ี
   นายปราโมทย์	ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังน้ี
   1) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เป็นอย่างไร
   นางวรภรณ์	ชาวนา ตอบว่า โครงการศาลฎีกามีรายได้ทั้งหมด 52 งวด ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาโครงการ

อีกประมาณ 5 ปี
   2) เงินลงทุนใน PPSD ปี 2555 ด�าเนินการอย่างไร ผลประกอบการจึงขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผล

หรือไม่ 
   นางวรภรณ์	ชาวนา ตอบว่า PPSD ปี 2555 ผลประกอบการขาดทุน จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล และใน

ปี 2556 PPSD ตั้งเป้าจะหางานให้เพิ่มมากขึ้น
   นายพงศ์ธร	ธาราไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ PPSD มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2555 เพราะว่า

ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี 2554 PPSD เคยรับงานควบคุมงานด้วย จนกระทั่งในปี 2556 PPSD ไม่รับงานควบคุมงาน นอกจากนี้ PPSD 
ได้มีการรับคนเพิ่มเพื่อรองรับการหางานในปี 2556 และคาดว่าผลประกอบการในปี 2556 จะดีขึ้น  

   
   3) งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของก�าไรจากเงินลงทุน คือการลงทุนในหุ้นอะไร
  	 นางวรภรณ์	ชาวนา ตอบว่า เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์กองทุนตราสารหน้ีระยะสั้น จ�านวน 20 ล้าน

บาท เป็นเงินลงทุนชั่วคราว เป็นเงินฝากระยะสั้น 3 เดือน และซ้ือในช่วงส้ินปี 2555
   
   4) เงิน IPO ได้มาจ�านวนเท่าไร และได้ใช้อะไรไปบ้าง 
   นางวรภรณ์	 ชาวนา ตอบว่า บริษัทฯได้มีการรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่ง

ประเทศไทย (“ตลท.”) ว่าใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  ลงมติ

อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว
   มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,174 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 89 0

รวม 212,976,263 100
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ระเบียบวาระท่ี	4	 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2555	และการจ่ายเงินปันผล
 
	 	 	 ประธานที่ประชุม	ขอให้	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระ

นี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
	 	 	 นายสัมพันธ์	หงษ์จินตกุล	ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท  และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ซ่ึงพิจารณาจาก
   1) ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
   2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
   3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
   4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ หลังหักภาษีและส�ารอง      

       ตามกฎหมายแล้ว
 จากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  ประจ�าปี 2555 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

•  บริษัทฯ มีก�าไรสะสมเป็นจ�านวนเงิน  17.3  ล้านบาท
•  บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 16.45 ล้านบาท
• หักส�ารองตามกฎหมาย     0.83 ล้านบาท
• การจัดสรรส�ารองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของก�าไรสุทธิ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 1.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.13 
ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73 ของก�าไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน จ�านวน 12,000,000 บาท โดยก�าหนดจะ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 
2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 เมษายน 2556

   หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
  	 นายธงชัย	ลักขณะวิสิฎฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในปี 2556 น้ีเป็นปีที่เท่าไร
   นายสัมพันธ์	หงษ์จินตกุล ตอบว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อเน่ืองกันมาทุกปี
   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดชจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

   มติ  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตรา 
ร้อยละ 73 ของก�าไรสุทธิ รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจ�านวน 12,000,000 บาท โดยก�าหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2556 และก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี     

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,174 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 89 0

รวม 212,976,263 100

 
ระเบียบวาระที่	5	 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ประจ�าปี	2556

   ประธานที่ประชุม ขอให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด ในวาระ
นี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา



PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED
TRUSTWORTHY PROJECT MANAGER           ISO 9001 Certified 

13 

Tel :  02 718 2785-9 Fax  :  02 300 5545-6  Website : www.pps.co.th

   นายวรเดช	เปี่ยมสุวรรณ ช้ีแจงเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ�าปี 2556 ดังน้ี
   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน  

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 พิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท  
(สองล้านบาท) ต่อปีโดยประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
ในแต่ละปีแต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไรก่อนหักภาษี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจ�านวนนี้แก่
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ 15,000 บาท

รองประธานกรรมการบริษัทฯ 13,000 บาท

กรรมการบริษัทฯ 10,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

   หลักจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

   มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ส�าคัญดังน้ี
   นางพัชรินทร์	 ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ก�าไรของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ  

เมื่อก�าไรลดลง เงินค่าตอบแทนกรรมการควรจะลดลงหรือไม่
   ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงผล

ประกอบการ และลดค่าใช้จ่ายเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้ว
   เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ  

ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
   มติ	ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ประจ�าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า

สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,956,174 99.9906

ไม่เห็นด้วย 20,089 0.0094

งดออกเสียง 0 0.0000

รวม 212,976,263 100.0000
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ระเบียบวาระที่	6	 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
	 	 	 และการก�าหนดอ�านาจกรรมการ
 
  	 ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้ นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

ในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
   นายวรเดช	 เปี่ยมสุวรรณ เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการก�าหนด

อ�านาจกรรมการ ดังนี้
   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ
หนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระคนหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือก
เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง ตามวาระจ�านวน  
3 คน คือ

•  นายประสงค์ ธาราไชย
•  นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล
•  นายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล

   โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้า ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ

•  นายประสงค์ ธาราไชย
•  นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล

   และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธัช ธงภักด์ิ เป็นกรรมการของบริษัท แทน
ต�าแหน่งกรรมการของนายอาทิตย์ หงษ์จินตกุล

   กับทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอ�านาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังน้ีคือ
“นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือนายธัช ธงภักดิ์ รวมเป็น

สองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท ” 
   หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
   เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

ส�าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการลง
คะแนนส�าหรับนายประสงค์ ธาราไชย เป็นล�าดับแรก

   ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังน้ี

6.1  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราไชย กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มา
ประชุม

และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,263 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 0 0

รวม 212,976,263 100
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6.2  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,263 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 0 0

รวม 212,976,263 100

6.3 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายธัช ธงภักด์ิ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ี ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,263 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 0 0

รวม 212,976,263 100

6.4 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติอ�านาจกรรมการของบริษัท เป็นดังน้ีคือ “นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย ลงลายมือช่ือ
ร่วมกับ นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล หรือ นายธัช ธงภักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท ” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,976,263 100

ไม่เห็นด้วย 0 0

งดออกเสียง 0 0

รวม 212,976,263 100

ระเบียบวาระที่	7	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี	ประจ�าปี	2556

   ประธานที่ประชุม ขอให้นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

   นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  มีมติเห็นควรให้
น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล โดยมี

•  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2892 หรือ
•  นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
•  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 
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   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2556 และก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และค่าสอบทาน

รายไตรมาสของบริษัทฯ  จ�านวน 575,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จ�านวน 3 บริษัท 
ในวงเงิน 375,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2556 จ�านวนเงิน 950,000 บาท

   หลังจากนั้นนายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
   มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ส�าคัญดังน้ี
   นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีราคาสูงเกินไปเน่ืองจากบริษัทย่อยยัง

ไม่เริ่มด�าเนินการ และลักษณะกิจการไม่น่าจะมีรายการ (Transaction) ทางบัญชีมากนัก
   คณะกรรมการรับทราบ
   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม นายวรเดชจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

   มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล โดยมี
•  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2892 หรือ
•  นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
•  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2556 และก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ  
จ�านวน 575,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยอีกวงเงิน   375,000 บาท รวมเป็นเงินค่า
ตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2556 จ�านวนเงิน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังน้ี

มติที่ลง
จ�านวนเสียงที่ลงมติ
(1	หุ้น	=	1	เสียง)

%	ของจ�านวนหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียง

เห็นด้วย 212,941,074 99.9835

ไม่เห็นด้วย 35,089 0.0165

งดออกเสียง 100 0.0000

รวม 212,976,263 100.0000

ระเบียบวาระที่	8		 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
	 มีผู้ขอสอบถามเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ท�าการแจ้งชื่อ ดังน้ี

    8.1 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน แต่บริษัทฯ ไม่มีบริษัทลูกที่เป็น
บริษัทผู้รับเหมาโครงการเลย มีปัญหาหรือเหตุผลใด

   นายประสงค์	 ธาราไชย	 ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า เป็นเรื่องของมารยาทและเรื่องของผลประโยชน์
ทับซ้อน บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม ดูแลงานของผู้ด�าเนินงานก่อสร้าง ดังน้ันทางบริษัทฯ  จึงไม่มีนโยบายการ
รับงานรับเหมาก่อสร้าง

   8.2 ในอนาคตงานเก่ียวกับภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือ โครงการอื่นๆ ทางบริษัทฯ   
มีโครงการที่จะออกแบบ หรือจะร่วมงานดังกล่าวในอนาคตหรือไม่

   นายประสงค์	ธาราไชย ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า ในอนาคตทางบริษัทฯ ก�าลังวิเคราะห์และวางแผน
เกี่ยวกับนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดประเทศอาเซียน บริษัทฯ จึงท�าการเปิดบริษัทฯ  เพราะแต่ละประเทศ

ก็มีข้อจ�ากัดในเรื่องของวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังยึดม่ันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน
   8.3 ได้ทราบข่าวมาว่าบริษัทฯ ได้งานซ่อมบ�ารุงสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ 2
   นายประสงค์	ธาราไชย ประธานที่ประชุม ช้ีแจงว่า ที่ผ่านมาเรามีการยื่นเสนองานออกแบบ โครงการ

สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โดยปัจจุบันผลการเสนองานออกแบบดังกล่าวปรากฏว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้รับงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
ยังมีโอกาสในการเป็นผู้ควบคุมงาน เพราะหากบริษัทฯ ได้รับงานออกแบบ ทางบริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับควบคุมงานได้
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   ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนท�าให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 138 ราย นับเป็นจ�านวนหุ้นได้ 212,976,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.2441 ของจ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 400,000,000 หุ้น

   เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.20 น.

    
         
   ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
    (นายประสงค์ ธาราไชย)
    ประธานกรรมการบริษัท              

  
    
         
   ลงชื่อ.................................................ผู้บันทึกประชุม
    (นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ)
         เลขานุการบริษัท 

 
   รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

        
         ...................................................
               (นายประสงค์ ธาราไชย)
                กรรมการผู้มีอ�านาจ

            
      ...................................................
           (นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล)
               กรรมการผู้มีอ�านาจ
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ตารางรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ	ปี	2555	และปี	2556
ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้

รายการ 2555 2556	(เสนอขออนุมัติ)

1. ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 16.45 22.46

2. จ�านวนหุ้น (หุ้น) 400,000,000 400,000,000

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
-จ่ายปันผลเป็นเงินสด

0.03 0.04

4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 12 16

5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 73 71

องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	4	
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ตารางค่าตอบแทนกรรมการ	
 1. เบี้ยประชุม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้

คณะกรรมการ
2556 2557

ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง

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

 2. ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)  ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของก�าไร 
  สุทธิ ก่อนหักภาษีและให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษนี้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความ 
  เหมาะสม
 3. วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2.00 ล้านบาท

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	5	
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ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

   ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
   นางวิภาวี	บุณยประสิทธิ์
   ประเภทกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ   61 ปี
การศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2554
   Thai Institute of Directors 

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2555-ปัจจุบัน  ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2541-2553  ต�าแหน่ง Audit Partner
   บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
ปี 2529-2541  ต�าแหน่ง Vice President, Provident Fund
   บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2518-2528  ต�าแหน่ง Audit Manager ส�านักงานไชยยศ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  
   1. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555
   2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
           ซึ่งจะเป็นการด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	6	
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ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

   ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
  	 นายคเชนทร์	เบญจกุล
   ประเภทกรรมการที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
   
อายุ   37 ปี
การศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
      คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006
   Thai Institute of Directors

ประสบการณ์ท�างาน  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2555-ปัจจุบัน             ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2552-ปัจจุบัน  ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2551-ปัจจุบัน  ต�าแหน่ง ที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์
   บริษัท เพลินพัฒน์ จ�ากัด
ปี 2548-ปัจจุบัน  ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ        
   1. ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2555-ปัจจุบัน  
   2. ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
       ซึ่งจะเป็นการด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระที่ 2
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ขตารางค่าตอบแทนการสอบบัญชี

รายการตรวจสอบ	/สอบทาน	งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย 2556	 2557

ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน	(รายไตรมาส)

-  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 500,000 500,000

-  บริษัทย่อย 280,000 265,000

-  งบการเงินรวม 75,000 100,000

รวม 855,000 865,000

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	7
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ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

   ประวัติย่อของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
   พลต�ารวจโท นุกูล เจียมอนุกูลกิจ

ต�าแหน่ง	      กรรมการ
        ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ   68  ปี
การศึกษา  ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต 
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
   การบริหารจัดการ สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ รุ่นที่ 14

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555
   Thai Institute of Directors

ประสบการณ์ท�างาน
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
                          บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคคล/ธุรการ วิจัย และวิชาการ
   บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ�ากัด (มหาชน)

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี	ดังน้ี
วาระที่	5	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2557	ได้รับค่าตอบแทนกรรมการด้วย

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	8
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท		โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส		จ�ากัด	(มหาชน)

หมวดที่	1	บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
ข้อ 2. ค�าว่า “บรษิทั”  ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส  จ�ากดั (มหาชน)
 ค�าว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
 สินทรัพย์ ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ 
 กับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไป ซ่ึงสินทรัพย์จดทะเบียนแล้วแต่กรณี 
 ให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วยข้อความอื่นที่มิได้กล่าวใน 
 ข้อบังคับนี้ ให้ถือ และบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ

หมวดที่	4	คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
 ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี
  (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
  (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
   เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน  
   กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา
   มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็น 
   ผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้น อีกหน่ึงเสียง
ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสาม เป็นอัตรา ถ้าจ�านวน 
 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
 
 อนึง่ กรรมการทีอ่อกตามวรรคหนึง่ ชอบทีจ่ะได้รบัการแต่งตัง้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้อกี หากทีป่ระชมุได้เลือกเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่อีกครัง้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั 
ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเม่ือ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก
  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
  (5) ศาลมีค�าสั่งให้ออก
ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม บ�าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
 ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน  หรือวาง
 เป็นหลักเกณฑ์ และก�าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลงได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบั
 เบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	9
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 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่	5	การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ีเดือนนับแต่ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี
 ของบริษัท
 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้น ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัด ใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตาม
ที่คณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
 อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
   ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อน 
 วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้  แต่การมอบฉันทะต้องท�าเป็นหนังสือตามแบบท่ี
 นายทะเบียนก�าหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก�าหนด ณ  สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
 ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม ่
 น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจ�านวนหุ้น ที่จ�าหน่ายได้
 ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมง จ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา เข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมน้ัน เป็นอันระงับไป  ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง
 ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน  ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหน่ึงคะแนน  เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และก�าหนดให้มีสิทธิ 
 ออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
 ในกรณีดังต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในส่ีของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
 (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 (3) การท�า การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน   ที่ส�าคัญ
 (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ
 (5) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
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 (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
 (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้
 (8) การควบหรือเลิกบริษัท
 (9) การปรับโครงสร้างหนี้  โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช�าระหนี้แก่เจ้าหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน
 (10) กิจการอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย ข้อก�าหนด ระเบียบ ค�าส่ัง ประกาศของทางราชการ หรือ ส�านักงานคณะกรรมการ
  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก�าหนดเอาไว้

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังน้ี
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร (ถ้ามี)
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก�าหนดค่าตอบแทน
 (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่	6		การบัญชี		การเงิน		และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการท�าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน และต้องจัดท�างบดุลและ
 บัญชีก�าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
 หุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
 ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี
 (1) ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 (2) รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ
ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเม่ือเห็นว่าบริษัท มีผลก�าไรสมควรพอท่ีจะ
ท�าเช่นนี้   และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา
ค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สามวันด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี  หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 นอกจากเงินส�ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส�ารอง
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด�าเนินกิจการของบริษัทก็ได้
 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส�ารองอื่น หรือทุนส�ารองตามวรรคหน่ึง หรือทุนส�ารองส่วนล�้า
มูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
 การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินส�ารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนส�ารองตามวรรคหนึ่ง  
และทุนส�ารองส่วนล�้ามูลค่าหุ้น ตามล�าดับ

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
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381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอ�านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ
 บริษัทในระหว่างเวลาท�าการของบริษัท ในการน้ีให้มีอ�านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้า 
 ที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท  รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของ 
 บริษัทได้

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก�าไรขาดทุน 
 และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ 
 บริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	10

แบบหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ก.	(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง	ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550

         เขียนที่………………………..……………………….
         วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………
 
 (1) ข้าพเจ้า……………………………………………….......................……………สัญชาติ…………..…………........................……..……….
อยู่บ้านเลขที่……………ถนน…………………………………...........................................ต�าบล/แขวง……………….....…………………..…………….
อ�าเภอ/เขต………………………..........................จังหวัด………………….....…………….รหัสไปรษณีย์………..…………..……...................………..
 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท….………………………………….......................................…………………………..……..…จ�ากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม……………………...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………..…………เสียง ดังน้ี
 หุ้นสามัญ…………………….......………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….........…………เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ……………….…......…..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….....….…เสียง
 
 (3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) …………………………………….…………..….............................................………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………..….............
ถนน…………………….....................……..ต�าบล/แขวง…….…......................…….…………….อ�าเภอ/เขต………..……………..…...……………….
จังหวัด……………………….…….........…….รหัสไปรษณีย์………………….……...................….. หรือ..............................................................
 (2) …………………………..........................…………..………………..……อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………......................……...…...
ถนน…………………......................……...ต�าบล/แขวง………………..….…...........................อ�าเภอ/เขต…………………..….....………….………..
จังหวัด……………………….........………….รหัสไปรษณีย์……………….............................….. หรือ..............................................................
 (3) ………………………………………………………...........................................…….อายุ.…………ปี อยู่บ้านเลขที่……….......…………
ถนน…………………........................…..ต�าบล/แขวง…………………….........................…….อ�าเภอ/เขต…….……………...…………………..…….
จังหวัด……………………….……......…….รหัสไปรษณีย์………………......................….………..

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวน
ชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

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

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

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

                  ลงช่ือ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
              (……………………………………….)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ข.	(แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ	ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550

        เขียนที่………………………………................…….………….
        วันที่………......เดือน……........…………….พ.ศ….…………

 (1)   ข้าพเจ้า…………………….............................................................................……สัญชาติ………...............…..…….…….…..
อยู่บ้านเลขที่………..................……ถนน………………………...........................……ต�าบล/แขวง…………………………....................….…….….
อ�าเภอ/เขต…………..……….........….จังหวัด……………..........................……………รหัสไปรษณีย์………..…………..............................….……
 (2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท….………………………..…………………..….......................................................…..…จ�ากัด (มหาชน)

       โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม………….…...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ….…....………เสียง ดังน้ี
       หุ้นสามัญ…………………....…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………..……...……เสียง
       หุ้นบุริมสิทธิ……..………..…...…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……...……….….…เสียง

 (3)   ขอมอบฉันทะให้
  (1) …………………………………….................................…..……………อายุ……………………ปี อยู่บ้านเลขที่…………….....
ถนน……………….............................................…………..ต�าบล/แขวง…….……….................................................................……………….
อ�าเภอ/เขต………..……...…....................................…….จังหวัด………..…...........................………...….รหัสไปรษณีย์……….……….……….. 
  (2) …………………………………….................................…..……………อายุ……………………ปี อยู่บ้านเลขที่…………….....
ถนน……………….............................................…………..ต�าบล/แขวง…….……….................................................................……………….
อ�าเภอ/เขต………..……...…....................................…….จังหวัด………..…...........................………...….รหัสไปรษณีย์……….……….………..
  (3) …………………………………….................................…..……………อายุ……………………ปี อยู่บ้านเลขที่…………….....
ถนน……………….............................................…………..ต�าบล/แขวง…….……….................................................................……………….
อ�าเภอ/เขต………..……...…....................................…….จังหวัด………..…...........................………...….รหัสไปรษณีย์……….……….………..
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี

	 □  วาระที่ 1.   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2556
	 	 □  (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	 	 □  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
	 	 	 □	 เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
 
       □ วาระที่ 2.   พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และกิจการที่จะกระท�า
   ต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจ�าปี 2556
        □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
         □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

       □ วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู ้ตรวจสอบบัญชี 
   รับอนุญาต ประจ�าปี 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

         □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
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        □ วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

        □ วาระที่ 5.   พิจารณาอนุมัติิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2557
          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

 □ วาระที่ 6.   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                                       □  การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 3 คน   
               □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ
                                   □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง              
               □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายพงศ์ธร ธาราไชย
           □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
                      □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายคเชนทร์ เบญจกุล
                      □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
       □ วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี ประจ�าปี 2557
          □ (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
          □ (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
  
       □ วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          □ (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          □ (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 

 (5)    การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
  ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 (6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม 
  มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง
  หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตาม 

  ที่เห็นสมควร 
  
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ 
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       ลงช่ือ ...............................................ผู้มอบฉันทะ
        (               )

       ลงช่ือ ...............................................ผู้รับมอบฉันทะ
        (               )

       ลงช่ือ ...............................................ผู้รับมอบฉันทะ
        (               )

       ลงช่ือ ...............................................ผู้รับมอบฉันทะ
        (               )

หมายเหตุ
 1.    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน                 
  ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้                        
  ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส		จ�ากัด	(มหาชน)	

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ........................................................................................................................... 
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                    □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ........................................................................................................................... 
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ........................................................................................................................... 
  □	 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ........................................................................................................................... 
  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
 
 □ วาระที่ ....................... เรื่อง ............................................................................................................................ 

  □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      

 □ วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
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  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง 
     
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง
      
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □  เห็นด้วย                       □  ไม่เห็นด้วย                     □  งดออกเสียง      
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แบบหนังสือมอบฉันทะ	แบบ	ค.	(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน	(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เรื่อง	ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550

        เขียนที่……………………………………......….................….
        วันที่……….เดือน…..........……………….พ.ศ....……………

 (1)   ข้าพเจ้า……………………………….........................………………………สัญชาติ………….......................................………….…..
อยู่บ้านเลขที่………...................……ถนน………………….............................…………ต�าบล/แขวง……………………………..................…….….
อ�าเภอ/เขต…………..………..........….จังหวัด……………............................……………รหัสไปรษณีย์………..…………..........................….……
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................................
ซึ่งเป็นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท….………………………..…………………..………….....…จ�ากัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม……………………...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………..…………เสียง ดังน้ี
  หุ้นสามัญ…………………….......………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….........…………เสียง
  หุ้นบุริมสิทธิ……………….…......…..…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….....….…เสียง

 (2) ขอมอบฉันทะให้
  (1) …………………………………….…………..….............................................………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………...
ถนน…………………….....................……..ต�าบล/แขวง…….…......................…….…………….อ�าเภอ/เขต………..……………..…...……………….
จังหวัด……………………….…….........…….รหัสไปรษณีย์………………….……...................….. หรือ..............................................................
  (2) …………………………..........................…………..………………..……อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………......................
ถนน…………………......................……...ต�าบล/แขวง………………..….…...........................อ�าเภอ/เขต…………………..….....………….………..
จังหวัด……………………….........………….รหัสไปรษณีย์……………….............................….. หรือ..............................................................
  (3) ………………………………………………………...........................................…….อายุ.…………ปี อยู่บ้านเลขที่……….......
ถนน…………………........................…..ต�าบล/แขวง…………………….........................…….อ�าเภอ/เขต…….……………...…………………..…….
จังหวัด……………………….……......…….รหัสไปรษณีย์………………......................….………..
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ�าปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 (3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
  □  มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  □  มอบฉันทะบางส่วน คือ
   □  หุ้นสามัญ…………..หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………..เสียง
   □  หุ้นบุริมสิทธิ……….หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………..เสียง
        รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด………………เสียง

 (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี  
       (1)  □  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2556
  □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
   □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 
        
  □  วาระท่ี 2.  พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และกิจการที่จะกระท�า
         ต่อไปในภายหน้า และอนุมัติรายงานประจ�าปี 2556
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         □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □	เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

         □  วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี            
   รับอนุญาต ประจ�าปี 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

         □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

         □  วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล
         □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

         □  วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ�าปี 2557
         □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

       (2) □   วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
         □  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                           □ การแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง กลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 3 คน   
                □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ
                            □ เห็นด้วย................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย................เสียง     □ งดออกเสียง................เสียง

   □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายพงศ์ธร ธาราไชย
          □ เห็นด้วย................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย................เสียง     □ งดออกเสียง................เสียง

                    □ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ช่ือกรรมการ นายคเชนทร์ เบญจกุล
           □ เห็นด้วย................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย................เสียง     □ งดออกเสียง................เสียง

        □  วาระที ่7.  พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัช ีประจ�าปี 2557
         □  (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 
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         □  วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
         □  (ก)    ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         □  (ข)    ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                             □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

 (5)    การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า
  การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 (6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
  ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข  

  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ 

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

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

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

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

หมายเหตุ
1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง            

 ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 (1)  หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�า                             

 ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ	ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส		จ�ากัด	(มหาชน)	

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
        □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
               □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
 □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
        □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
               □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง 

	 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
 □  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 □  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
               □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
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 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
 
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
  
 □  วาระที่ ....................... เรื่อง ...........................................................................................................................
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง

 □  วาระที่ ....................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................
                            □ เห็นด้วย..................เสียง     □ ไม่เห็นด้วย..................เสียง    □ งดออกเสียง..................เสียง
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน�ามาแสดงในวันประชุม

1.	 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่ 
  หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
  ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 (ข) ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ 
  ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง
 (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.	 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล	

 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 (ข) ส�าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส�าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล  
  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น
 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
  ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 (ข) ส�าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส�าเนาถูกต้องโดย ผู้แทนนิติบุคคล 
  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจกระท�าการแทน  
  นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

3.	 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ	 ให้น�าความในข้อ	 1.	 และข้อ	 2.	
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย	 หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศ	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

 (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศ ที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ 
  หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล  ผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ
  ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดอ�านาจในการลงลายมือช่ือที่ตั้งส�านักงานใหญ่
 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมา 
  พร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค�าแปล

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	11
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2557
บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

วันพุธที่	9	เมษายน	2557	เวลา	10.00	น.

	ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	

ผู้รับมอบฉันทะ

 โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ  
(เริ่ม 08.00 น.)

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนอง   
 (เริ่ม 08.00 น.)

แสดงบัตรประจ�าตัว

-   แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
-   แสดงส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้อง

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(ส�าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

สอบทานและตรวจสอบ 
ความถูกต้อง

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม  
(เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามล�าดับ

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน 
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน
ต่อที่ประชุม

•	 สิ่งที่ส่งมาด้วย	12
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