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ขอ้บงัคบับรษิัทฯในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดการโอนหุน้ในระหว่างเวลายีสิ่บเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวันเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษัทการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 27. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 

 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบใหแ้ก่ผู ้รับหรือผู ้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง 

 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 21. ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายว่าดว้ยบริษัทจ ากดับญัญติัไว้

เป็นอยา่งอื่น 

ขอ้ 23. ในการประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเขา้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบท่ี

นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

ขอ้ 28. การประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกเวลาใดๆ ถา้ไดล่้วงเวลาน้ันไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ านวนผูถื้อหุน้และ

จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถา้การนัดการประชุมน้ันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ

หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกการประชุม และใหก้ารประชุมน้ันเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมน้ันเรียกนัดโดย

คณะกรรมการ ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกคราวหน่ึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อน

วนัประชุม การนัดประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

3. การด าเนินการประชุม 

ขอ้ 22. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธาน ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 29. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุม 

ในการน้ี ตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้
 

 ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนด สถานท่ี วนั 

และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ

เร่ืองใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้

ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 
 

 การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนท่ีถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียงน้ัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี

ท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้สามญั 
 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัน้ันใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม

ก าหนด 

ขอ้ 25. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(3) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั            

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 26. การลงมติใดๆ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติน้ันโดยเฉพาะของผูถื้อหุน้

หรือขอผูม้อบหรือผูร้ับมอบฉนัทะ ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมติน้ันๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560   38 

 

5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 

ขอ้ 45. คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได ้
   

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราว

ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน 

 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้ 36. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม  
 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

จ ากดัน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรบักรรมการ  

ขอ้ 42. ใหก้รรมการไดค้่าตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดใหต้ามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


