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ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

1. การกาํหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และกาํหนดวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 

การกาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนและวนัประชมุผูถ้อืหุน้ และวาระการประชุมผุถ้อืหุน้ 

ขอ้ 13. ในระหวา่ง 21 วนัก่อนประชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บริษทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ

ลว่งหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิทัทกุแห่งไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปี

บญัชขีองบรษิทั 

 

 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย

ไดแ้ลว้ท ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน    

1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

   

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ

เรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัส่ง

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนั

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 

สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมไม่จําตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นใดก็ไดสุ้ดแต่

คณะกรรมการจะเหน็สมควร 

 

ขอ้ 38. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี 

1. พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงวา่ในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ 

บรษิทัไดจ้ดัการไป 

2. พจิารณาและอนุมตังิบดุล 

3. พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 

4. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

5. แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าสอบบญัช ี

6. กจิการอืน่ๆ 

 

2. การนบัองคป์ระชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

การนบัองคป์ระชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 34. การประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ย

กวา่กึ่งหน่ึงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ ัง้หมด จงึจะครบ

องคป์ระชมุ 
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 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึ 1 ช ัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบ

องคป์ระชุมตามที่กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถ้อืหุน้น ัน้มใิช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้

ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 36 ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้โดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมอืชื่อผูม้อบ

ฉนัทะ และตอ้งนาํไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชมุ 

 

 หนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนกาํหนด ซึง่อย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดงัต่อไปน้ี 

 (1) จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ 

 (2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (3) ครัง้ที ่และวนั เดอืน ปี ของการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูร้บัมอบฉนัทะจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ผูม้อบฉนัทะมรีวมกนั เวน้แต่

ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผูม้อบฉนัทะเพยีงบางคน โดยระบุชื่อผูม้อบฉนัทะ

และจาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะถอือยู่ดว้ย 

 

3. การดาํเนินการประชมุ 

ขอ้ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรือไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่

ได ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัิ

หนา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 

 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่าหน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง เวน้แต่ในกรณี

ทีบ่รษิทัไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธแิละกาํหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

 

 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุลงมตใิหล้งคะแนนลบัก็

ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุกาํหนด 

 

4. การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

ขอ้ 37. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น ัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสยีง

หน่ึง ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหน่ึง เป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

 (ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนทีส่าํคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไร

ขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืการเลกิบรษิทั 



 

 

เอกสารแนบทา้ย 10 

 

5. การจา่ยเงนิปนัผล 

ขอ้ 43. หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกาํไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผล 

 

เงนิปนัผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอที่จะทาํ

เช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

 

การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมติ ท ัง้น้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และให ้

โฆษณาบอกกลา่วการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 

 

6. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

     (1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพงึมหีรือ

จะพงึเลอืกตัง้ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้น ัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

 

ขอ้ 16. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3  

 

   กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

7. กาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการ  

ขอ้ 27. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดือน เบี้ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลกัเกณฑ ์หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ให ้

ไดร้บัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  

 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของพนกังานและลูกจา้งของบริษทัซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะไดร้บั

ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 

 


