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ข้อบงัคบับรษิทั เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้ือหุน้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     เอกสารแนบ 8 

ขอ้บังคบั 

ของ 
บรษิทั ออลลอ์นิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

(เฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้) 
 

ข้อ 10.  บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ 
(14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

ข้อ 13.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการขึ้นเป็นผู้ด าเนินกิจการของบริษัท โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเปน็ผูถ้ือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน ซึ่งเลือกตั้งและ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ข้อ 15.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

 

 2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีทีเ่ลือกต้ังบุคคลหลายคนเปน็กรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 

 3.  บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 

ข้อ 16.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่ง
อีกก็ได้ 
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ข้อ 25.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ข้อ 26.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 28.  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่ง
เป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

 2.  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง 
 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกัน 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 
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ข้อ 29.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
 

 1.  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 

 2.  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 

 3.  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 

 4.  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 5.  แต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
 6.  กิจการอื่นๆ  
 

ข้อ 31.  บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระท าได้เมื่อวันที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 36.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

ข้อ 37.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 38.  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
  

 1.  ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญช ี

 2.  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ 39.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน 
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ข้อ 40.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

 

ข้อ 43.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย   




