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ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

 

1. การก าหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และก าหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนและวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และวาระการประชมุผุถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 13. ในระหว่าง 21 วนัก่อนประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้แต่ละคร ัง้ บรษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ 

ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบรษิทัทกุแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด 

หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท  า

หนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รียกประชุมไวใ้ห ้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน    1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

   

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท  าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะ

เสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไม่

นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

 

สถานที่ทีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมไม่จ  าตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะ

เหน็สมควร 

 

ขอ้ 38. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงันี้ 

1. พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 

2. พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

3. พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

4. เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

5. แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี 

6. กจิการอืน่ๆ 
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2. การนบัองคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 การนบัองคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 34 การประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึ 1 ช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม

ตามทีก่  าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้น ัน้มิใช่เป็น

การเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ใน

การประชมุคร ัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 36 ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้โดยท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และตอ้ง

น าไปมอบต่อประธานกรรมการหรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีท่ีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 

 หนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด ซึง่อย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี้ 

 (1) จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ 

 (2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) คร ัง้ที ่และวนั เดอืน ปี ของการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูร้บัมอบฉนัทะจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ผูม้อบฉนัทะมรีวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะจะแถลงต่อทีป่ระชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผูม้อบฉนัทะเพยีงบางคน โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ที่ผู ้

มอบฉนัทะถอือยู่ดว้ย 

 

3. การด าเนินการประชมุ 

 

ขอ้ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ ในทีป่ระชุม หรือไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ถา้มี

รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้

ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่าหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง เวน้แต่ในกรณีทีบ่ริษทัได ้

ออกหุน้บรุมิสทิธแิละก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกว่าหุน้สามญั 

 

 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมลงมตใิหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั 

ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุก าหนด 
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4. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

 

ขอ้ 37. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น ัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง ถา้มี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่ง เป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

 (ข)  การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรือบางส่วนทีส่  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่น

เขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืการเลกิบรษิทั 

 

5. การจา่ยเงนิปนัผล 

 

 ขอ้ 43. หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผล 

 

  เงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นคร ัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท  า 

  เช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

  การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมต ิท ัง้นี้  ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และให ้

  โฆษณาบอกกลา่วการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 

 

6. เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 ขอ้ 15. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

   (1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

  (2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกต ัง้บคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการ

  ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

  (3) บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

  หรือจะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลอืกต ัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวน

  กรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

 

 ขอ้ 16. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่ง

  ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

 

   กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีก็ได ้
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7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ  

 

ขอ้ 27. กรรมการมสีิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดือน เบี้ยประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา  ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์หรอืจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บั

เบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  

 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของพนกังานและลูกจา้งของบริษทัซึ่งไดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บั

ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 


