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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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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




