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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 11. บริษัทฯ อำจปิดงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นในระหว่ำง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง     
ก็ได้ โดยประกำศให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำ 
14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น 

ข้อ 14. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร    
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจุดทะเบียนแปรสภำพ                 
บริษัทนั้นให้ไช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็น   
ผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 15  กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จโบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตำมข้อบังคับ หรือตำมท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมติั 

 ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนเปลงก็ได้ และนอกจำกนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ        
ตำมระเบียบของบริษัท 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัท 

ข้อ 26. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือน            
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

กำรประชุมครำวอ่ืนนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ ำนวนหุ้นได้  
ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้          
ไม่น้อยกว่ 1 ใน 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในกำรที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่ำวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ข้อ 27. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม สถำนที่ วัน เวลำ 
ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุว่ำเป็นเรื่อง
เพ่ือทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท                
หรือจังหวัดอ่ืนทั่วรำชอำณำจักร 

ข้อ 28. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน                
ในกำรประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป
ตำมแบบท่ีนำยทะบียนก ำหนด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 
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หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ประธำนก ำหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม 

ข้อ 29. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ1 ใน 3 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว 1 ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำ
จะต้องครบองค์ประชุม 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธำนกรรมกำรนั่งเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีประธำนกรรมกำร
หรือประธำนกรรมกำรมิได้มำเข้ำประชุม ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน             
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้ำร่วม
ประชุมเป็นประธำน 

ข้อ 30. ในกำรออกเสียงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน         
ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น                   
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
(ค)  กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วน 

ที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

(ง)  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ)  กำรเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือกำรออกหุ้นกู้ 
(ฉ)  กำรควบหรือเลิกบริษัท 
(ช)  กำรออกหุ้นเพ่ือช ำระหนี้ตำมโครงกำรแปลงหนี้เป็นทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ

บริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 



  
 

86 
 

ข้อ 31. กิจกำรอันทีป่ระชุมสำมัญประจ ำปีพึงกระท ำมีดังนี้ 
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรของบริษัท          

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(2) พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ 
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินก ำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ำรอง 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน 
(6) กิจกำรอ่ืนๆ 

ข้อ 34. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำยขำดทุน
สะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล 

เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประกำรอื่น เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น 
หุ้นละเท่ำๆ กัน 

กำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัท 
มีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ ำยเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย มิให้ดอกเบี้ยแก่บริษัทหำกกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นได้กระท ำภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

ในกรณีที่บริษัทยังจ ำหน่ำยหุ้นไม่ครบตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม
ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยออกเป็นหุ้นสำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอำจโอนทุนส ำรองอ่ืน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย               
และทุนส ำรอง ส่วนล้ ำมูลค่ำตำมล ำดับไปชดเชยผลขำดทุนและสะสมของบริษัทได้ 

 


