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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 
1. การเรียกประชุม 

(ขอ้ 32) คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด   จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ   ผู้
ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน สี่สิบหา้ (45) วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลาขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายที่เกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

(ขอ้ 33) ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักลา่ว โดยจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพก์่อน
วนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ใหค้ณะกรรมการหรอืกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่สถานที่ที่จะ
ใชเ้ป็นที่ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขาหรือจงัหวดัใกลเ้คี ยงกบัที่ตัง้ของ
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรอืจงัหวดัอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 

 
2. องคป์ระชุม 

(ขอ้ 34) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็น
อนัระงบัไป หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และ
ใหส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 
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3. การมอบฉันทะ 

(ขอ้ 35) ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชมุ 

 
4. คะแนนเสียง 

(ขอ้ 36) ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นบรษัิท 
(ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง)  การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(จ)  การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(ช)  การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ซ)  การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 

5. การจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรก าไรสุทธิ 
(ขอ้ 42) ภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ 43. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมี

ยอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีก าไรใหค้ณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะใหท้ี่ประชุมแบ่งผล
ก าไรสทุธิของบรษัิทหลงัจากช าระภาษีอากรแลว้ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเทา่ที่ไมเ่สยีหายตอ่ทนุของบรษัิท 

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้

ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพภ์ายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี 

(ขอ้ 43) บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี    
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนนอกจาก
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เงินส ารองที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพื่อจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองอย่างอื่นตามที่
เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

 
6. ผู้สอบบัญชี 

(ขอ้ 40) คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ งบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดให้
ผูส้อบบญัชีซึง่มิใช่กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิทไดต้รวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูส้อบบญัชีมีสทิธิท าค าชีแ้จงเป็นหนงัสอืเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่เขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชี
ตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชี
ดว้ย  
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