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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณุสมบติักรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อ 14. ให้บริษัทคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 15.    กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ข้อ 16.    ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่แยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่ห้แก่บคุคลใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(ค) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ี
ประชมุท่ีเลือกตัง้กรรมการคราวนัน้เป็นผู้ มีสทิธิออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17.    ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่
ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน ถ้าจํานวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้
กรรมการออกตามจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงั ๆตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุ
นัน้ เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ 18.    กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 22.    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงสนบัสนนุไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

 
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีบริษัทฯ  

ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากการประชมุสามญัประจําปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระทําได้โดย 

(ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้หรือ 
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(ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เข้าช่ือกนัทําหนงัสือพร้อมเหตผุลท่ีชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้ 
และคณะกรรมการจะต้องดําเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ

พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือ
เพ่ือพิจารณา และความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสือนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชมุข้างต้นในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน่ไม่นบัเป็นองค์ประชมุใน
การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เม่ือลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้ว 1 ชัว่โมง และจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุยงัไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้

(ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชมุประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนดัประชมุ

ใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครัง้หลงันี ้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้

ข้อ 36. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท  ว่าด้วยการประชมุ
ผู้ ถือ   หุ้นและจะต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม
เว้นแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รอบมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีจํานวน
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน 
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุ
ครัง้ตอ่ไป โดยกําหนดให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาหนงัสือนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม
ไมน้่อยกวา่สามวนั 
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ข้อ 37.    มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็น
เสียงหนึง่ 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซ่ีง ซึ่งกิจการของบริษัท

ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 
(4) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(6) การแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(7) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุ 
(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญติั บริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญติั บริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
(10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญติั บริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ บริษัท

มหาชน จํากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของ
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. การลงคะแนนลบัในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอและท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเห็นของด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและ
สทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสียงหนึง่ 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัการดําเนินกิจการใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(ข) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
(ค) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทา่นท่ีต้องออกตามวาระ และ 
(ง) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 
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ข้อ 47.    คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 
(ก) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัชี 
(ข) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 51.    ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 43.    บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44.    ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45.    คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือคณะกรรมการเห็น
ว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ เม่ือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้
คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




