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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธาน
ที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อัตรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจ้ับสลากกัน  
สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

ข้อ 22.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่า  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบรษิัท 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุม 
ผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ  รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย 
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจะส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้ลงโฆษณา 
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะไวเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ข้อ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า   
ยี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุน้  
ซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะ  
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครัง้นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 34.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน 
ที่ประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้
คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออดเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
การแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกจิการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กิจการอื่น ๆ  
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หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 38.  บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบรษิัท  

ข้อ 39. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิ และคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนที่น  าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ปใหผู้้ถือหุน้ พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้สามัญ
ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 
ผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ  เพื่อประกอบรายงาน 

ข้อ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ  ของบรษิัท 

หมวดที ่8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมิใหแ้บ่งปันเงินปันผล  

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ  กัน  เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิ
ไดร้ับเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจาก 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร 
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสามวนั (3) วนัดว้ย 

ข้อ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ 
ทนุจดทะเบียน  


