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ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) 

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 
คําวา่ “กฎหมาย” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั รวมถงึกฎหมายว่าด้วย หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา หรือจําหน่ายไปซึง่
สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีใช้
บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึง่สนิทรัพย์จดทะเบียน
แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

 ข้อความอ่ืนท่ีมิได้กลา่วในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายทกุประการ 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้าคน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบติัตามกฎหมายกําหนด 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
 (2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนั เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด
เพิ่มขึน้ อีกหนึง่เสียง 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยหนึง่ในสาม เป็นอตัรา ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม 

 อนึง่ กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึ่ง ชอบท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก หากท่ีประชมุได้เลือกเข้า
ดํารงตําแหน่งใหมอี่กครัง้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั
สลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
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ข้อ 19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
 (5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 34. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปล่ียนแปลงได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ีเดือนนบัแต ่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น ได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้า
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอ ให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสือดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 
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ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้าคน หรือไมน้่อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบ
องค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้ เป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไมม่าเข้าประชมุ จนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง
ชัว่โมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถ้าไมมี่หรือมีแตไ่มม่าเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสทิธิ และกําหนดให้มี
สทิธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
 (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (3) การทํา การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญั 
 (4) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
 (5) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
 (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบั 
 (7) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้  
 (8) การควบหรือเลิกบริษัท 
 (9) การปรับโครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 (10) กิจการอ่ืนๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อกําหนด ระเบียบ คําสัง่ ประกาศของทางราชการ หรือ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กําหนดเอาไว้ 
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ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษัท  
ได้จดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร (ถ้ามี) 
 (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และกําหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอ่ืน ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และต้องจดัทํา 
งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

 (1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนี ้และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงั
ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสํารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพ่ือจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
สํารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเหน็สมควร เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
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 เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสํารองอ่ืน หรือทนุสํารองตามวรรคหนึง่ หรือทนุสํารอง
สว่นลํา้มลูคา่หุ้น เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

 การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ให้หกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อน แล้วจงึหกัจากทนุสํารองตามวรรคหนึ่ง 
และทนุสํารองสว่นลํา้มลูคา่หุ้น ตามลําดบั 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิ
ของบริษัทในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างผู้ ดํารงตําแหน่ง
หน้าท่ีใดๆ ของบริษัทและตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการ
ของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของ
บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 




