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ข้อบังคับบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี&เดือนนบัแต่วนัสิ ,นสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท คณะกรรมการจะจดัส่งเอกสารตามที&กฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุม
สามญัประจําปี 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากที&กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื&อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ&งในห้าของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั ,งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี&สิบห้าคนซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึ&งในสิบของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั ,งหมด จะเข้าชื&อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชมุวสิามญัเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที&ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว 
ในกรณีเช่นนี ,คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ&งเดือนนบัแต่วนัที&ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 32.ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที& วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื&องที&จะเสนอต่อที&ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื&องที&จะ
เสนอเพื&อทราบ เพื&ออนุมติั หรือเพื&อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั ,งความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดังกล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั ,งนี , ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนัด้วย 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที&อันเป็นที&ตั ,งสํานักงานแห่งใหญ่  สํานักงานสาขาหรือท้องที&ในจังหวัด 
ใกล้เคียง หรือท้องที&อื&นใดตามที&ประธานกรรมการหรือผู้ซึ&งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื&อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื&อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี&สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ,งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวน
หุ้นที&จําหน่ายได้ทั ,งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นครั ,งใด ปรากฏว่าเมื&อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ&งชั&วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ&งมาเข้าประชุมยงัไม่
ครบองค์ประชุมตามที&กําหนดในข้อบังคับนี , หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั ,นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ ถือหุ้ นร้องขอ    
การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั ,นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั ,งหลงันี ,
ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที&ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที&ประธานกรรมการไม่อยู่ในที&ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที&ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้       
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที&ได้ ให้ผู้ถือหุ้น
ซึ&งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งเป็นประธานที&ประชมุ 

 

ข้อ 37. ประธานในที&ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที&ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทและต้องดําเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที&กําหนดในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที&ประชุมจะมีมติให้เปลี&ยนลําดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุ 

 

ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที&ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องยื&นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที&ประชุม หรือผู้ ที&ประธานที&ประชุม
กําหนด ณ สถานที&ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 

 

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทําด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นบัหนึ&งหุ้นเป็นหนึ&งเสียง ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพเิศษในเรื&องใดซึ&งที&ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั ,นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั ,น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั ,งกรรมการ 

 

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติไ ว้เป็นอย่างอื&น มติของที&ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั ,นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี , 

 

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ผู้ เป็นประธานในที&ประชมุมีคะแนนอีกเสียงหนึ&งเป็นเสียงชี ,ขาด 

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี , ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี&ของจํานวนเสียงทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางส่วนที&สําคญัให้แก่บคุคลอื&น 
(ข)  การซื ,อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื&นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี&ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางส่วนที&สําคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื&นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื&น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง)  การออกหุ้นกู้  
 

ข้อ 41. กิจการซึ&งที&ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี , 
          (1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
          (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
         (3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร 
         (4) พิจารณาเลือกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ 
         (5) พิจารณาแต่งตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท 
         (6) พิจารณากิจการอื&นๆ (ถ้ามี) 
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คุณสมบัตขิองกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ข้อ 15.  คณะกรรมการของบริษัทจะพงึมีจํานวนเท่าใดให้ที&ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนกรรมการทั ,งหมดต้องมีถิ&นที&อยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการของบริษัท
ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที&มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั ,งหมด ความเป็นอิสระดงักล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ข้อ 16. ให้ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั ,งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ,งกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหนึ&งหุ้นต่อหนึ&งเสียง และผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที&มีอยู่ทั ,งหมดเลือกตั ,งบคุคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ&งได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั ,งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที&จะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตั ,งในครั ,งนั ,น ในกรณีที&บุคคลซึ&งได้รับการเลือกตั ,งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการที&จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั ,งในครั ,งนั ,น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ,ขาด 

 
ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจําปีทุกครั ,ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั ,งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที&จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที&สุดกบัส่วนหนึ&งใน
สาม 
 

กรรมการที&จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที&สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั ,น ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใด
จะเป็นผู้ ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที&ได้อยู่ในตําแหน่งนานที&สุดเป็นผู้ ออก กรรมการที&ออกจาก
ตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั ,งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

 
ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ&งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ&งอย่างใดหรือหลายอย่าง

หรือทั ,งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี ,ยประชุม เบี ,ยเลี ,ยง โบนัส 
สวสัดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื&นก็ได้ ทั ,งนี , ตามที&ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณากําหนดซึ&งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี&ยนแปลงก็ได้ 

 

การจ่ายบําเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื&นใดให้แก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการ
ดํารงคณุสมบตัิของกรรมการที&เป็นอิสระซึ&งกําหนดโดยกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทซึ&งได้รับเลือกตั ,งเป็นกรรมการในอนั
ที&จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื&นใดในฐานะที&เป็นพนกังานและลกูจ้างบริษทั 
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การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกําไร 
 

ข้อ 44. ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื&น นอกจากเงินกําไร และในกรณีที&บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม
มิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่จะได้มีกําหนดไว้เป็นอย่างอื&น
สําหรับหุ้นบริุมสิทธิ  

 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั ,งคราว ในเมื&อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอที&จะทําเช่นนั ,น และรายงานให้ที&ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ&งเดือน นบัแต่วนัที&ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั ,งนี ,ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั ,นในหนงัสือพมิพ์ด้วย 

 
ข้อ 45. บริษัทจะจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ&งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ,จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน    
เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื&นหรือกําหนดให้มีทนุสํารองมากกว่านั ,น 

 
ผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้างหรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที&ใดๆ ในบริษทั 

 

ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที&เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั ,งที&มีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร
ขาดทุน และปัญหาเกี&ยวกบับญัชีของบริษัท เพื&อชี ,แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ถือหุ้น 


