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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้น ตอ่หนึง่ (1) เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบั
ลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

ข้อ 17.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

ข้อ 22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
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 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหน้าท่ีนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบุเหตผุลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่ว และจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะไว้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไมน้่อยกว่า   
ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้น  
ซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ใน
ท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุ
ดงักลา่ว 

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) เสียงและผู้ ถือหุ้น
คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออดเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั
การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 38.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชี
ของบริษัท  
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ข้อ 39. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้ น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ  เพ่ือประกอบรายงาน 

ข้อ 41.  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ  ของบริษัท 

หมวดที่ 8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ  กนั  เว้นแตใ่นกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิ
ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จัดสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร 
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สามวนั (3) วนัด้วย 

ข้อ 45.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน  


