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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 

 

1. การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ 

 ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน       

นับแต่วันสิ้นสดุรอบปีบัญชีของบริษัท 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน     

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้  ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

จากผู้ถือหุ้น   

 ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ือง  

ที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกัน  

3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท      

หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 

2. องคป์ระชุม 

 ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน   

ในการประชุมกไ็ด้ หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไป

ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

   หนังสือมอบฉันทะนี้  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด           

ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม       

ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวน           

ผู้ถือหุ้นซึ่ งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด 

เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  

ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธาน

กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ        

เป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กใ็ห้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง        

ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน 

3. การลงมติ 

 ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น         

ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึง

เป็นเสยีงช้ีขาด 

   (2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของ          

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

    (ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

    (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด             

หรือบางส่วนที่ส  าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท         

หรือการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

    (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 

    (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

    (ฉ) การควบหรือการเลิกบริษัท 

4. ระเบียบวาระการประชุม 

 ข้อ 29. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 

   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ              

ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

   (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

   (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร เงินบ าเหนจ็รางวัล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 

   (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

   (6) กจิการอื่น ๆ 

5. ค่าตอบแทนกรรมการและการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระ 

 ข้อ  11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า     

กึ่งหนึ่ งของจ านวนกรรมการทั้ งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้อง                     

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด   
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 ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้ 

   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อเสยีงหนึ่ง 

   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคล 

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ 

   (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับ   

การเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี            

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

 ข้อ  13. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี

จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

  ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็น

จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า                  

จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้ และนอกจากน้ัน ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

   ความในวรรคหนึ่ ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ งได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

6. การจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 ข้อ  35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ          

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว  ในเมื่อเห็นว่า 

บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั้ งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น                

ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลน้ันได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 

 ข้อ  36. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10   

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดท าความเห็นเพ่ือเสนอขออนุมัติ              

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

 

m/tmin/agm-roh63/en7-ข้อบังคับ.doc 

  


