
ขอ้บงัคบัของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุ 

 

1. การกาํหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และกาํหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

การกาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนและวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และวาระการประชมุผุถ้อืหุน้ 

ขอ้ 13. ในระหว่าง 21 วนัก่อนประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้แต่ละคร ัง้ บริษทัจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศให ้     

ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเริ่มงดรบั

ลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดของ

รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 

 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของ

จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของ

จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุ  ผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

   

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร รวมท ัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 

สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมไม่จาํตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นใดก็ไดสุ้ดแต่

คณะกรรมการจะเหน็สมควร 

 

ขอ้ 38. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี 

1. พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงวา่ในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ 

บรษิทัไดจ้ดัการไป 

2. พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

3. พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

4. เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

5. แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัช ี

6. กจิการอืน่ๆ 
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2. การนบัองคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

การนบัองคป์ระชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่าย

ไดท้ ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึ 1 ช ัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุ

ไม่ครบองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสอื

นดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 36 ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้โดยทาํเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อ    

ผูม้อบฉนัทะ และตอ้งนาํไปมอบต่อประธานกรรมการหรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานทีท่ีป่ระชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 

 หนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนกาํหนด ซึง่อย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน้ี 

 (1) จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ 

 (2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) ครัง้ที ่และวนั เดอืน ปี ของการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผูร้บัมอบฉนัทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงที่ผูถ้ือหุน้ผูม้อบฉนัทะมี

รวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผูม้อบฉนัทะเพยีงบางคน 

โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ดว้ย 

 

3. การดําเนินการประชมุ 

ขอ้ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที่ตนถอือยู่ โดยถอืว่าหน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง เวน้

แต่ในกรณีทีบ่รษิทัไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธแิละกาํหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติให ้

ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุกาํหนด 

 

 



 

4. การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

ขอ้ 37. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึง

เป็นเสยีงหน่ึง ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึง เป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

 (ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่สาํคญั        

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืการเลกิบรษิทั 

 

5. การจา่ยเงนิปนัผล 

ขอ้ 43. หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร ในกรณีที่บริษทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห ้

จ่ายเงนิปนัผล 

 

เงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นคร ัง้คราว ในเมือ่เหน็ว่าบริษทัมผีลกาํไรสมควรพอทีจ่ะ

ทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ี่ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิท ัง้น้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้

และใหโ้ฆษณาบอกกลา่วการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 

 

6. เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

     (1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกต ัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึ

มหีรือจะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลอืกต ัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกต ัง้ในครัง้น ัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

 

 



ขอ้ 16. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะ

แบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

 

   กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

7. กาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการ  

ขอ้ 27. กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏบิตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดือน เบี้ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้และ

นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  

 

ความในวรรคหน่ึงไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองพนกังานและลูกจา้งของบรษิทัซึง่ไดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการในอนัทีจ่ะ

ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งเป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 

 


