
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1  ใน  5  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
1  ใน  10  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  ได้เข้าช่ือกันท าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน  ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญในกรณีที่ผู้ถือหุ้ นร้องขอ  
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ  34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที่ วัน  เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา  รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน 
 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้อง
อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขา  หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 
 

 ข้อ  35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1  ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า  1  ใน  3  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง  จ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

 ข้อ  38. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8 



 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน   
 ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและ  ออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 

 ข้อ  37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง  และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ   กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ  16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน  
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม  
เบี้ยเลี้ยง  โบนัส 
 

 ข้อ  17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับ   ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 



ข้อ  18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน  3 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   หากกรรมการ
มิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ ก็ได้ 
  

 ข้อ  22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
 

 ข้อ  23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบิัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 

 ข้อ  24. กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทก็ได้ 
 

 ข้อ  31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 ข้อ  43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 

การจ่ายเงินปันผล 
 ข้อ  46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่
บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
 เงินปันผลส าหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเมื่อเห็นว่ าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 
เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ  47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากเงินทุนส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 
 



เร่ืองอื่นๆ 
 ข้อ  50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาด       
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี  ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 


