
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 4 

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 

  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน  นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั   
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน      ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ ( 1/10) ของจ านวนหุน้  ท่ีจ  าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ 
แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุม ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1)  เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั   เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั   หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง  ใหอ้ยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
ส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให ้

ข้อ 36. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 
               สามญัประจ าปี 

ข้อ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) 
คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบั รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
กรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 38. การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม ไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37  หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ
การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ก็ใหน้ดั
ประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 



 

ข้อ 40. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม 
ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม   เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง  ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  
(1/3)   ของจ านวนหุน้ ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุมอีกก็ได ้
               ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู ้
ถือหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี 
วนั  และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม(3) วนั   และไม่นอ้ยกวา่สาม (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 41. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่จะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
 ข้อ 45. การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ   

   (1)         รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 
  (2)         พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
   (3)         พิจารณาจดัสรรก าไร 

                (4)          พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
                (5)          พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 

             (6)          พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 42. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แทนตนก็ได ้ 

และผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งยืน่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท่ี้ ประธานคณะกรรมการ
ก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

ข้อ 43. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ   ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน
ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

                          ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

                 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
                       (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง 
                                    ลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง 

         เป็นเสียงช้ีขาด 
   (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี   ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 



 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.   การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 
     ท่ีส าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั 
     บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

  ง.   การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบริษทั 
                               จ.   การเพ่ิมทุน  หรือ  ลดทุนของบริษทั   หรือ  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
                               ฉ.  การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 

      

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 56. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้

แบ่งเงินปันผล 
ข้อ 57. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผล  ใหก้ระท าภายในหน่ึง  (1)   เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 58. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ข้อ 59. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10)  ของจ านวนทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย  และ
ทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  วธีิการเลอืกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจาก 
ต าแหน่งตามวาระ   

ข้อ 19. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง(1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมี
หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

การลงนามผกูพนับริษทั  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั   พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ข้อ 20. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 
               (1)       บรรลุนิติภาวะ  
                          (2)        ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย   คนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3)        ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท า   

                            โดยทุจริต 
                (4)        ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ   



 

                                         ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ข้อ 21. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น   ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 22. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง   ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา    
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3)  ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงใน
สาม   (1/3)   

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัฉลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น   เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

                           กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 ข้อ 31. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั          
                               หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั   หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั     
                               หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน   หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และ   
                               เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชนผ์ูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้    
                             ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 33. หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ            

                 และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวสิยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั    เช่น    
                เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั บ าเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั  ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ ามนั      
               ค่าพาหนะ 

                          ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน 
  หรือลูกจา้งของบริษทั 
     

คุณสมบัตขิองผู้สอบบญัชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบญัชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบญัชี 
 ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  
 ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี   ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือก กลบัเขา้ 
                               รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 ข้อ 52. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด   ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 
 ข้อ 55. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  และ 
                               บญัชีก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ให ้
                               บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบ 
                               บญัชีดว้ย 

………………………………….. 


