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ขอ้บงัคบับรษิัทฯในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. การก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนและวนัประชุมผูถื้อหุน้ และก าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 15. บริษัทจะงดกำรโอนหุน้ในระหว่ำงเวลำยีสิ่บเอ็ดวนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ

ล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ และส ำนักงำนสำขำบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวันก่อนวันเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 

ขอ้ 19. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษัทกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกว่ำกำรประชุมวิสำมญั 

ขอ้ 27. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่ำเป็นเร่ือง

ท่ีเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และ

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย  
 

 กำรส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู ้รับหรือผู ้แทนของผู ้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำงไปรษณีย์

ลงทะเบียนก็ได ้ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้ ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตำมวรรคหน่ึง 

 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 21. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยีสิ่บหำ้

คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำม

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจ ำกดับญัญติัไว้

เป็นอยำ่งอื่น 

ขอ้ 23. ในกำรประชุมผู ้ถือหุน้ ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉันทะใหบุ้คคลซ่ึงบรรลุนิติภำวะแล้วเขำ้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉนัทะจะตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธำน

กรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม หนังสือมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตำมแบบท่ี

นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 

ขอ้ 28. กำรประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกเวลำใดๆ ถำ้ไดล่้วงเวลำน้ันไปแลว้หน่ึงชัว่โมงแต่รวมจ ำนวนผูถื้อหุน้และ

จ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขำ้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุม และถำ้กำรนัดกำรประชุมน้ันไดเ้รียกนัดโดยผูถื้อ

หุน้รอ้งขอ ก็ใหเ้ลิกกำรประชุม และใหก้ำรประชุมน้ันเป็นกำรระงับไป ถ้ำกำรประชุมน้ันเรียกนัดโดย

คณะกรรมกำร ก็ใหเ้รียกนัดใหม่อีกครำวหน่ึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อน

วนัประชุม กำรนัดประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

3. การด าเนินการประชุม 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีได ้ถำ้มีรองประธำน ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธำนในท่ีประชุม 
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ขอ้ 29. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้ำท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัทว่ำดว้ยกำรประชุม 

ในกำรน้ี ตอ้งด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี

ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน

หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ้
 

 ในกรณีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึง หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำ ใหท่ี้ประชุมก ำหนด สถำนท่ี วนั 

และเวลำท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบ

วำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำสำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 

4. การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีไม่มีขอ้บงัคบัหรือกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กำรออกเสียงลงมติ

เร่ืองใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 

 ในกำรออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ำโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้

ท่ีถืออยูแ่ละหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะโดยถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียง 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนตำมควำมวรรคสองในส่วนท่ีถือว่ำหน่ึงหุน้เท่ำกบัหน่ึงเสียงน้ัน มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณี

ท่ีบริษัทไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและก ำหนดใหม้ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่ำหุน้สำมญั 
 

 กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำหำ้คนรอ้งขอ และท่ีประชุมมีมติให้

ลงคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเ้ป็นไปตำมท่ีประธำนท่ีประชุม

ก ำหนด 

ขอ้ 25. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) กำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(3) กำรท ำ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั            

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเขำ้จัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 26. กำรลงมติใด ๆ ถำ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติน้ันโดยเฉพำะของผูถื้อหุน้

หรือขอผูม้อบหรือผูร้บัมอบฉันทะ ผูน้ั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมติน้ัน ๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นกำรออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
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5. การจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารอง 

ขอ้ 45. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเสนอผลก ำไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ำยเป็นเงินปันผลปีใดๆ ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก ำไรเป็นประกำรอื่นก็ได ้
   

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควร

พอท่ีจะท ำเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ำยเงินปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำว

ต่อไป 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน 

 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอ้ 36. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดย

อตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสำม  
 

 กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ ำกดัน้ัน ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่งกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปน้ันอำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

 

7. ก าหนดคา่ตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรบักรรมการ  

ขอ้ 42. ใหก้รรมกำรไดค้่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ ำหนดใหต้ำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้      

ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


