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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

ค าวา่ “กฎหมาย” ในข้อบงัคบันี ้หมายถึง กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึงกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา หรือจ าหนา่ยไปซึง่

สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่ใช้

บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน หรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่สนิทรัพย์จดทะเบยีน

แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

 ข้อความอื่นที่มิได้กลา่วในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายทกุประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แตล่ะหุ้นจะมีมลูคา่เทา่กนั 

 บริษัทอาจออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นบริุมสทิธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ หุ้นกู้  หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงการใช้สทิธิ และหลกัทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บคุคลใดๆหรือประชาชนทัว่ไปได้  

 หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครัง้เดยีวเต็มมลูคา่  ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  

เว้นแตก่รณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม ่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ  

ซึง่ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้าคน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง
เทา่กนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด
เพิ่มขึน้ อีกหนึง่เสยีง 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสาม เป็นอตัรา ถ้า

จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม 

 อนึง่ กรรมการที่ออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืกเข้า

ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบั

สลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
 (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 34. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่ จะมกีารเปลีย่นแปลงได้ และ

นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการของ

บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต ่วนัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้น ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอ ให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน ในหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือที่อ่ืนใด

ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองทีจ่ะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน

หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม

แบบที่นายทะเบยีนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน หรือไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย

ได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบ

องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้ เป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั

ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไมม่าเข้าประชมุ จนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึง

ชัว่โมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน ถ้าไมม่ีหรือมีแตไ่มม่าเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน เว้นแตก่รณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบริุมสทิธิ และก าหนดให้มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (3) การท า การแก้ไข หรือการเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั 
 (4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
 (5) การเข้าร่วมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 (6) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบั 
 (7) การเพิม่ทนุ หรือลดทนุของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้  
 (8) การควบหรือเลกิบริษัท 
 (9) การปรับโครงสร้างหนี ้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
 (10) กิจการอื่นๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศของทางราชการ หรือ ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดเอาไว้ 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผา่นมากิจการของบริษัท  
ได้จดัการไป 

 (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้าม)ี 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ และต้องจดัท า 

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมใิห้จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้

จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงั

ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมตเิพื่อจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ

ส ารองอยา่งอื่นตามทีเ่ห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 เมื่อได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น หรือทนุส ารองตามวรรคหนึง่ หรือทนุส ารอง

สว่นล า้มลูคา่หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

 การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม ให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหกัจากทนุส ารองตามวรรคหนึง่ 

และทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้น ตามล าดบั 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิ

ของบริษัทในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างผู้ด ารงต าแหนง่

หน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ

ของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มกีารพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 

และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของ

บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

 




