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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

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

หมวดที่ 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

ค าว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรอืรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับ

กับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์จดทะเบียนแล้วแต่

กรณี ให้บริษัทปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั แตล่ะหุ้นจะมีมลูค่าเท่ากัน 

 บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ท่ีอาจแปลงสภาพเป็น 

หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงการใช้สทิธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆหรือประชาชนท่ัวไปได้  

 หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวเต็มมลูค่า  ผูจ้องหุ้นหรอืผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมไ่ด้  

เว้นแต่กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่  เพ่ือช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน  

ซึ่งได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้อง

มีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และตอ้งมีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 
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ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาดเพิ่มขึ้น อีกหนึ่ง
เสียง 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม เป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าด ารง

ต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน

ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22. 
 (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัหรือไม่กไ็ด้ 

ข้อ 34. กรรมการมสีิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหนจ็ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลีย่นแปลงได้ และนอกจากนั้นใหไ้ดร้ับ

เบี้ยเลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เปน็กรรมการของ

บริษัทในอันท่ีจะไดร้ับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปภีายในสีเ่ดือนนับแต่ วันสิน้สุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้น ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดกไ็ด้ 

แต่ต้องระบุเหตผุลในการที่ขอ ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ

หุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รบัหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือท่ีอื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ือ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิต่อกันสามวัน

ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตามแบบ

ที่นายทะเบียนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้ับ

มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไมค่รบองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้น เป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุม จนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ง

ช่ัวโมงให้รองประธานกรรมการเปน็ประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มหีรือมีแตไ่ม่มาเข้าประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ใหผู้้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลอืกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และก าหนดให้มสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน็เสียงช้ีขาด 

 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น 
 (2) การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (3) การท า การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
 (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
 (5) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
 (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ ข้อบังคับ 
 (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้ 
 (8) การควบหรือเลิกบริษัท 
 (9) การปรับโครงสร้างหนี้  โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้แก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
 (10) กิจการอื่นๆ ท่ีมีกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบยีบ ค าสั่ง ประกาศของทางราชการ หรือ ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดเอาไว ้

ข้อ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปพีึงกระท ามีดังน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท  
ได้จัดการไป 

 (2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร (ถ้ามี) 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบญัชี  และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (6) กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสดุลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรกัษาบัญชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และตอ้งจัดท า 

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
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ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ี

 (1) ส าเนางบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชขีองผู้สอบ
บัญช ี

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆ กัน 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมผีลก าไรสมควรพอท่ีจะ

ท าเช่นนี้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ถือหุ้นและ

ให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวันด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมตเิพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง

อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได ้

 เมื่อไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น หรือทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนส ารองส่วน

ล้ ามลูค่าหุ้น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมได ้

 การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง และ

ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้น ตามล าดับ 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของ

บริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ 

ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดลุ บัญชีก าไรขาดทุน และ

ปัญหาเกี่ยวกับบญัชขีองบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ี

ผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผูส้อบบัญชีด้วย 

 


