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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณุสมบตัิกรรมการ วิธีการเลอืกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ข้อ 14. ให้บริษัทคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 15.   กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ข้อ 16.   นอกเหนอืจากที่ระบใุนข้อ 21 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่แยกคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูใ่ห้แก่บคุคลใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(ค) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ี

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมหีรือพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุที่เลอืกตัง้กรรมการคราว
นัน้เป็นผู้มีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17.   ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออก
ตามจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงั ๆตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 18.   กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 
ข้อ 22.   ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

สนบัสนนุไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีบริษัทฯ  

ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 

(ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือกันท า
หนงัสือพร้อมเหตผุลที่ชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม

ด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน่ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้ว 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุยงัไมค่รบเป็น
องค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้
(ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงับไป 
(ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชมุประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม่ โดย

สง่หนงัสอืนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่ก าหนด
ไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้

ข้อ 36. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท  ว่าด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น
และจะต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมเว้นแต่ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุ 

  

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รอบมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีจ านวนหุ้นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่  วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป โดย
ก าหนดให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาหนงัสอืนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 
ข้อ 37.    มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซี่ง ซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั 

(4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(6) การแก้ไข เปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(7) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุ 
(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
(10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุ้นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชน 

จ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ทัง้นี ้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. การลงคะแนนลบัในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็น
ของด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีที่ผา่นมา 
(ข) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(ค) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทา่นท่ีต้องออกตามวาระ และ 
(ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ 

ข้อ 47.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(ก) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึง่ระบรุายละเอียดตามมาตรา 114 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

ข้อ 51.   ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจะต้องจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44.   ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45.   คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นวา่บริษัทมี
ผลก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้ได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 




