
ข้อบังคับบริษัทฯที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

 ข้อ 14. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ก็ได้ 

โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  ณ  ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไม่น้อยกวา่  14  วนั 

ก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
 
(มาตรา 89/26 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บคุคลที่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไมไ่ด้รับผลกระทบ แม้วา่ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ 
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีข้อมลูที่เปลีย่นแปลงไปแล้ว 
                       วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน
สองเดือน แตต้่องไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัใิห้มีการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการก าหนด
วนัเพื่อก าหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุแล้วจะเปลีย่นแปลงมิได้) 
 

2. คณะกรรมการและการเลือกตัง้กรรมการ 

         ข้อ 15.   คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่

กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ จะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด ฯ 

           ข้อ 16.   ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก โดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นมหีนึง่เสยีง ให้ผู้ ถือ

หุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลง

มา เป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดั

ลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าด     

 ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการท่ี 

จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธี 

จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

 



3. การเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น 
           ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นบั
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

                      การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่
มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น  เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย
ซึง่เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 วนั 
นบัแตค่รบก าหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

                              ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้ใด 

จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกนั

รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มกีารประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 33.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  

ระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ไมน้่อยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่  3  วนั 

  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ซึง่สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขา  หรือ 

จงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 

4. องค์ประชุม 

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

25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ 

ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย 

กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง  1  ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น 



ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น 

ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้ 

คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไมน้่อยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ  ในการ 

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

5. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการ 

ประชมุก็ได้  หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบยีนก าหนด 

  หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อน 

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

6. คะแนนเสียง 

 ข้อ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนน  ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง  และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ 

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

   (ข)   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

   (ค)   การท า  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น 

    ที่ส าคญั 

   (ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ 

   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   (ฉ) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

   (ช) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฌ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 



7. ระเบียบวาระการประชุม 

 ข้อ 37.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท  

   ในรอบปีที่ผา่นมา 

  (2)   พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 

  (3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

  (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 

  (6)   กิจการอื่น ๆ 

 

8. การบัญชี การเงนิ และเงนิปันผล 

 ข้อ 38. รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี  1  มกราคม และสิน้สดุลงวนัท่ี  31  ธนัวาคม ของทกุปี 

 ข้อ 39. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ  12  เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีของ 

บริษัทเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

  (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจ 

สอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

  (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 ข้อ 42. ภายใต้ข้อบงัคบัข้อ 43. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินก าไรในกรณีที่บริษัท 

ยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมใิห้บริษัทแบง่เงินปันผล  ในกรณีที่บริษัทมีก าไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะ 

                                                                                            

  เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมี 

ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 



ภายใน  1   เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี 

 ข้อ 43.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 

ประจ าปี  หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา ( ถ้ามี ) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10  ของทนุ 

จดทะเบยีน นอกจากเงินส ารองทีไ่ด้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจดัสรรเงิน 

ไว้เป็นทนุส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 
 


