
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ�ำกัด(มหำชน) 
 PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0 10 7 555 00014 7ISO 9001 Certified 

1 
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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




