
ข้อบงัคับบริษัทฯที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

 ข้อ 14. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ณ  สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไมน้่อยกวา่  14  วนั 

ก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

(มาตรา 89/26 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บคุคลท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ีคณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏ

ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไมไ่ด้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 

วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้ว 

                       วนัท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน

สองเดือน แต่ต้องไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุติัให้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น และเม่ือคณะกรรมการกําหนด

วนัเพ่ือกําหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้) 

 

2. การเลือกตัง้กรรมการ 

 ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจํานวนกรรมการท่ี 

จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี 

จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

 

3. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน  4  เดือน นบั

แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้

ไมน้่อยกวา่  1  ใน  5  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกวา่  1  ใน  10  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัทําหนงัสือโดยระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ใน

การท่ีขอให้เรียกประชมุไว้โดยชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือ 



หุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน  1  เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 33.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  

ระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ไมน้่อยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่  3  วนั 

  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ซึง่สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยูใ่นท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่  หรือสํานกังานสาขา  หรือ 

จงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 

 

4. องค์ประชุม 

 ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ( ถ้ามี ) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 

25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ 

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย 

กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ  1  ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น 

ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้ 

คณะกรรมการนดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ  ในการ 

ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

5. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการ 

ประชมุก็ได้  หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบียนกําหนด 

  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อน 

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

6. คะแนนเสียง 

 ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนน  ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง  และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 



ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

   (ข)   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (ค)   การทํา  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น 

    ท่ีสําคญั 

   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 

   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

   (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

   (ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

7. ระเบียบวาระการประชุม 

 ข้อ 37.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัท  

   ในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2)   พิจารณาและอนมุติังบดลุ 

  (3)   พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

  (4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 

  (6)   กิจการอ่ืน ๆ 

 

8. การบัญชี การเงนิ และเงนิปันผล 

 ข้อ 38. รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี  1  มกราคม และสิน้สดุลงวนัท่ี  31  ธนัวาคม ของทกุปี 

 ข้อ 39. บริษัทต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ  12  เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 



 ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีของ 

บริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

  (1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจ 

สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

  (2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 ข้อ 42. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 43. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรในกรณีท่ีบริษัท 

ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้บริษัทแบง่เงินปันผล  ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะ 

ให้ท่ีประชมุแบง่ผลกําไรของบริษัท เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเทา่ท่ีไมเ่สียหายตอ่ทนุของบริษัท 

  เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมี 

ผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ 

ภายใน  1   เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 

 ข้อ 43.  บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ 

ประจําปี  หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา ( ถ้ามี ) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ  10  ของทนุ 

จดทะเบียน นอกจากเงินสํารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพ่ือจดัสรรเงิน 

ไว้เป็นทนุสํารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเหน็สมควรเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
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