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ข้อบังคับบริษัท
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
------------------------สิ่งทีก่ าหนดในข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด


การปิ ดสมุดทะเบียน :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 7 : ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครัง้ บริษัทจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา (ถ้ามี)
ไม่ น้อ ยกว่ า สิ บ สี่ วั น ก่ อ นวั น เริ่ ม งดรับ ลงทะเบี ย นการโอนหุ้น (โปรดพิ จ ารณามาตรา 60 ของ
พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)


การเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 : คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญ
ประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่ อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผูถ้ ื อหุ้นเป็ นการประชุม วิสามัญเมื่ อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ื อหุน้
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
(โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และมาตรา 100 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
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ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 : ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)


องค์ประชุม :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 : ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่ สิ บห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้ง หมด และต้องมี หุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 1 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมโดยตาแหน่ง หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
การประชุม เป็ น อัน ระงับ ไป ถ้า การประชุม ผู้ถื อ หุ้น มิ ใ ช่เ ป็ น การเรี ย กประชุม เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอ
ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)


คะแนนเสียง :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 : ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีท่ วั ไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(โปรดพิจารณามาตรา 107 (1) ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)
(2) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ให้ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)
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ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข้ อ 10 : ให้ท่ี ประชุม ผู้ถือหุ้นเลื อกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะรายจะใช้ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ทั้ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ง บุค คลคนเดี ย ว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานในที่ประชุมนัน้
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)


การมอบฉันทะ :

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 : การมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
เพียงรายเดียว
ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ น ผู้รับ ฝากและดูแ ลหุ้น ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบอ านาจให้คัส โตเดี ย นเป็ น ผู้ด าเนิ น การลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทนได้
(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด)
สิ่งทีก่ าหนดในพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด


มาตรา 53 : หุน้ นัน้ จะแบ่งแยกมิได้

ถ้าบุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปจองหุน้ หรือถื อหุน้ หุน้ เดียว หรือหลายหุน้ ร่วมกัน บุคคลเหล่านัน้
ต้องรับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุน้ และเงินที่สงู กว่ามูลค่าหุน้ และต้องแต่งตัง้ ให้บคุ คลในจานวนนัน้
แต่เพียงคนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูจ้ องหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
 มาตรา 105 : ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนีต้ อ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณี ท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบี ยบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณา
เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุม
ก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จ ะประชุม ครั้ง ต่อ ไป และให้ค ณะกรรมการส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
 มาตรา 108 : ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไม่ปฏิบตั ิตาม
หรือฝ่ าฝื นข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคน หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติ
ในการประชุมครัง้ นัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมลงมติ
ในกรณีท่ีศาลมีคาพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ
 มาตรา 112 : คณะกรรมการต้อ งจัด ให้มี ก ารทางบดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุน ณ วัน สิ น้ สุด
ของ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น ที่ จัด ท าตามวรรคหนึ่ ง หรื อ จัด ท าขึ น้ ในระหว่ า งรอบปี บัญ ชี
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 มาตรา 115 : การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ท่ี
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปันผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในเรื่องหุน้ บุรมิ สิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เมื่อข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้
ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็น ว่าบริษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ต้อง
รายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลนัน้ ให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ื อหุน้ กับให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
 มาตรา 120 : ให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี แต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี และก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้


- 5 -/ มาตรา 121 ...

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9
หน้า 5/5

 มาตรา 121 : ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ
ของบริษัท
 มาตรา 125 : ผูส้ อบบัญชีมีสิทธิทาคาชีแ้ จงเป็ นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และมีหน้าที่
เข้า ร่ว มประชุม ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ทุก ครั้ง ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบดุล บัญ ชี ก าไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
 มาตรา 127 : บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจาปี พร้อมกับสาเนางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
ที่ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ได้อนุมัติแล้ว และสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้
เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมตั ิงบดุล การจัดสรรกาไร และการแบ่งเงินปั นผล โดยมีผมู้ ีอานาจลงนามแทนบริษัท
ลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สาหรับงบดุลนัน้ บริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทาง
หนังสือพิมพ์ มีกาหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทัง้ นี ้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
 มาตรา 218 : ผูใ้ ดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตัง้ บริษัท หรือในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และลงคะแนนออกเสียง
หรืองดลงคะแนนเสียง โดยลวงว่าตนเป็ นผูจ้ องหุน้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ ีสิทธิออกเสียงแทนผูจ้ องหุน้ หรือผูถ้ ือหุน้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ใ ดให้อุป การะแก่ ก ารกระท าความผิ ด ในวรรคหนึ่ ง โดยส่ ง มอบเอกสารแสดงการจองหุ้น
หรือใบหุน้ ซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 89/26 : ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีช่ือ
อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ื อหุน้ ณ วันเดียวกันนัน้ ทัง้ นี ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าว
ย่อมไม่ได้รบั ผลกระทบ แม้วา่ ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีขอ้ มูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว


วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน
สองเดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้มีการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ และเมื่อคณะกรรมการ
กาหนดวันเพื่อกาหนดผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
-------------------------

