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ข้อบังคับบริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสี&เดือนนบัแต่วนัสิ ,นสดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท คณะกรรมการจะจดัสง่เอกสารตามที&กฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชุม
สามญัประจําปี 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากที&กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ&งในห้าของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้ทั ,งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี&สิบห้าคนซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึ&งในสบิของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั ,งหมด จะเข้าชื&อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที&ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว 
ในกรณีเช่นนี ,คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ&งเดือนนบัแตว่นัที&ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 32.ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที& วนัเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื&องที&จะเสนอต่อที&ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเรื&องที&จะ
เสนอเพื&อทราบ เพื&ออนมุตัิ หรือเพื&อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั ,งความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั ,งนี , ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนัด้วย 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้องที&อนัเป็นที&ตั ,งสํานกังานแห่งใหญ่  สํานกังานสาขาหรือท้องที&ในจังหวัด 
ใกล้เคียง หรือท้องที&อื&นใดตามที&ประธานกรรมการหรือผู้ซึ&งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื&อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื&อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี&สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั ,งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวน
หุ้นที&จําหนา่ยได้ทั ,งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้นครั ,งใด ปรากฏวา่เมื&อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ&งชั&วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งมาเข้าประชุมยงัไม่
ครบองค์ประชุมตามที&กําหนดในข้อบังคบันี , หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั ,นได้เรียกนดัเพราะมีผู้ ถือหุ้นร้องขอ    
การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั ,นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัด
ประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั ,งหลงันี ,
ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที&ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีที&ประธานกรรมการไม่อยู่ในที&ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที&ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้       
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที&ได้ ให้ผู้ ถือหุ้น
ซึ&งมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ&งเป็นประธานที&ประชมุ 

 

ข้อ 37. ประธานในที&ประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที&ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและต้องดําเนินการ
ประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที&กําหนดในหนงัสอืนดัประชุม เว้นแต่ที&ประชุมจะมีมติให้เปลี&ยนลําดบั
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุ 

 

ข้อ 38. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที&ประชุมผู้ ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องยื&นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรือประธานที&ประชุม หรือผู้ ที&ประธานที&ประชุม
กําหนด ณ สถานที&ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 39. การออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่จะกระทําด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นบัหนึ&งหุ้นเป็นหนึ&งเสยีง ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยี
เป็นพิเศษในเรื&องใดซึ&งที&ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั ,นไมม่ีสทิธิจะออกเสยีงลงคะแนนในข้อนั ,น นอกจากการออกเสยีง
ลงคะแนนเลอืกตั ,งกรรมการ 

 

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื&น มติของที&ประชุมผู้ ถือหุ้ นนั ,นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี , 

 

  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ผู้ เป็นประธานในที&ประชมุมีคะแนนอีกเสยีงหนึ&งเป็นเสยีงชี ,ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี , ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี&ของจํานวนเสียงทั ,งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญัให้แก่บคุคลอื&น 
(ข)  การซื ,อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื&นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี&ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางสว่นที&สาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื&นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื&น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง)  การออกหุ้นกู้  
 

ข้อ 41. กิจการซึ&งที&ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี , 
          (1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
          (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
         (3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร 
         (4) พิจารณาเลอืกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ 
         (5) พิจารณาแตง่ตั ,งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 
         (6) พิจารณากิจการอื&นๆ (ถ้ามี) 
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คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ข้อ 15.  คณะกรรมการของบริษัทจะพงึมีจํานวนเทา่ใดให้ที&ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน 

และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ&งหนึ&งของจํานวนกรรมการทั ,งหมดต้องมีถิ&นที&อยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการของบริษัท
ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที&มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั ,งหมด ความเป็นอิสระดงักลา่วยดึตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

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

เสยีงเทา่กบัหนึ&งหุ้นตอ่หนึ&งเสยีง และผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงของตนที&มีอยูท่ั ,งหมดเลอืกตั ,งบคุคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บคุคลซึ&งได้รับ
คะแนนเสยีงเห็นชอบสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั ,งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที&จะพึงมีหรือ
จะพงึเลอืกตั ,งในครั ,งนั ,น ในกรณีที&บคุคลซึ&งได้รับการเลือกตั ,งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการที&จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั ,งในครั ,งนั ,น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ,ขาด 

 
ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั ,ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั ,งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที&จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที&สดุกบัสว่นหนึ&ง    
ในสาม 
 

กรรมการที&จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที&สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั ,น ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใด
จะเป็นผู้ ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที&ได้อยู่ในตําแหน่งนานที&สุดเป็นผู้ ออก กรรมการที&ออกจาก
ตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั ,งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

 
ข้อ 30. กรรมการมีสทิธิได้รับบําเหน็จและคา่ตอบแทน ซึ&งคา่ตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่างหนึ&งอย่างใดหรือหลายอย่าง

หรือทั ,งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี ,ยประชุม เบี ,ยเลี ,ยง โบนสั 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื&นก็ได้ ทั ,งนี , ตามที&ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณากําหนดซึ&งอาจกําหนดเป็นจํานวนแนน่อน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี&ยนแปลงก็ได้ 

 

การจ่ายบําเหน็จ คา่ตอบแทน หรือผลประโยชน์อื&นใดให้แก่กรรมการดงักลา่วข้างต้น ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการ
ดํารงคณุสมบตัิของกรรมการที&เป็นอิสระซึ&งกําหนดโดยกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ความในวรรคแรกไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทซึ&งได้รับเลอืกตั ,งเป็นกรรมการในอนั
ที&จะได้รับเงินเดือน คา่ตอบแทน และผลประโยชน์อื&นใดในฐานะที&เป็นพนกังานและลกูจ้างบริษัท 
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การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไร 
 

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื&น นอกจากเงินกําไร และในกรณีที&บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่าม
มิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกําหนดไว้เป็นอย่างอื&น
สาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ  

 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั ,งคราว ในเมื&อเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควร
พอที&จะทําเช่นนั ,น และรายงานให้ที&ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ&งเดือน นบัแต่วนัที&ที&ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั ,งนี ,ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั ,นในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 
ข้อ 45. บริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ&งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ,จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน    
เว้นแตก่ฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื&นหรือกําหนดให้มีทนุสาํรองมากกวา่นั ,น 

 
ผู้สอบบัญชี 
 
ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าที&ใดๆ ในบริษัท 

 

ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที&เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั ,งที&มีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร
ขาดทนุ และปัญหาเกี&ยวกบับญัชีของบริษัท เพื&อชี ,แจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น 


