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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการประชุม 
(เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 
การออกหุ้น 
ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัและหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

การเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 20. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 (หา้) คน ทั้งน้ีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แตใ่นการลง
มติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้จะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ
คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ขอ้ 26. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้รวมกนั
นบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี่สิบห้า) คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการประชุม 
(เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้) 

 
การออกหุ้น 
ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่าเท่ากนั 
 บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัและหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

การเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 20. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 (หา้) คน ทั้งน้ีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหก้ระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ได ้ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง
มติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้จะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ
คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ขอ้ 26. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้รวมกนั
นบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 (ยี่สิบห้า) คน ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนใน

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
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หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นับแต่วนัไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนรับทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 
(สาม) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
          ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
49.1 การวนิิจฉยัช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท าโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่วา่การออก

เสียงลงคะแนนนั้นจะกระท าดว้ยวธีิใด ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงเสมอ 
49.2 ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
49.3 ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 50. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปี พึงกระท ามีดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
ขอ้ 56. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิให้
แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
  โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบาง ส่วนในรูปของหุน้ปัน
ผล (STOCK DIVEDEND) โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือ พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 57. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของก าไรสุทธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชี มีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น และ
หน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษทัได ้
ขอ้ 60. ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ
บริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 
ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบงัคบัฉบบัเตม็ได้จากเวปไซค์ของบริษัทที ่ 
http://www.ekarat.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


