
ข้อบังคับบริษัทฯทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

 ขอ้ 14. บรษัิทอาจปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้ก็ได ้

โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้  ณ  ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบรษัิททกุแหง่ไม่นอ้ยกวา่  14  วนั 

ก่อนวนัปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 
 
(มาตรา 89/26 ในการประชมุผูถื้อหุน้ บคุคลที่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจะมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไมไ่ดร้บัผลกระทบ แมว้า่ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 
วนัประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูที่เปลีย่นแปลงไปแลว้ 
                       วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ตอ้งเป็นวนัท่ีลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไมเ่กิน
สองเดือน แตต่อ้งไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัใิหม้ีการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ และเมื่อคณะกรรมการก าหนด
วนัเพื่อก าหนดผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้ประชมุแลว้จะเปลีย่นแปลงมิได)้ 
 

2. คณะกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ 

         ขอ้ 15.   คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่

กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ จะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษัิทจะตอ้งมีคณุสมบตัิ

ตามทีก่ฎหมายก าหนด ฯ 

           ขอ้ 16.   ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถื้อวา่หนึง่หุน้มหีนึง่เสยีง ใหผู้ถื้อ

หุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลง

มา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดั

ลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าด     

 ขอ้ 17. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3  ถา้จ านวนกรรมการท่ี 

จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ิธี 

จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้

 



3. การเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น 
           ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นบั
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

                      การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้  เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอให้
เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 
45 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั 
นบัแตค่รบก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ 
โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

                              ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด 

จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้งรว่มกนั

รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 ขอ้ 33.  ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  

ระเบียบวาระการประชมุและเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควรและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ไมน่อ้ยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั 

ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่  3  วนั 

  ใหค้ณะกรรมการหรอืกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึง่สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่  หรอืส านกังานสาขา  หรอื 

จงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรอืจงัหวดัอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 

4. องคป์ระชุม 

 ขอ้ 34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ( ถา้มี ) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 

25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดหรอืมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ 

ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย 

กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ 



ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ 

รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้ 

คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่  7  วนั ก่อนวนัประชมุ  ในการ 

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

5. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการ 

ประชมุก็ได ้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี 

นายทะเบยีนก าหนด 

  หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อน 

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 

6. คะแนนเสียง 

 ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนน  ใหหุ้น้หนึง่หุน้มีเสยีงหนึง่เสยีง  และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ให  ้

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

   (ข)   การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

   (ค)   การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่น 

    ที่ส  าคญั 

   (ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอื 

   (จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   (ฉ) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 

   (ช) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฌ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

 



7. ระเบียบวาระการประชุม 

 ขอ้ 37.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิท  

   ในรอบปีที่ผา่นมา 

  (2)   พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 

  (3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

  (4)   เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 

  (6)   กิจการอื่น ๆ 

 

8. การบัญชี การเงนิ และเงนิปันผล 

 ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบรษัิท เริม่ตน้ในวนัท่ี  1  มกราคม และสิน้สดุลงวนัท่ี  31  ธนัวาคม ของทกุปี 

 ขอ้ 39. บรษัิทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 

และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบ  12  เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  ณ  วนัสิน้สดุของรอบปีของ 

บรษัิทเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

  (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจ 

สอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

  (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 ขอ้ 42. ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 43. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอืน่นอกจากเงินก าไรในกรณีที่บรษัิท 

ยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหบ้รษัิทแบง่เงินปันผล  ในกรณีที่บรษัิทมีก าไรใหค้ณะกรรมการของบรษัิทเสนอแนะ 

                                                                                            

  เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว  ในเมื่อเห็นวา่บรษัิทมี 

ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจา่ยเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติ 

แลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 



ภายใน  1   เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี 

 ขอ้ 43.  บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ 

ประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา ( ถา้มี ) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  10  ของทนุ 

จดทะเบยีน นอกจากเงินส ารองทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพื่อจดัสรรเงิน 

ไวเ้ป็นทนุส ารองอยา่งอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

 
 


