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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวด ๓ 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ ๑๓ บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๕ คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานด้วยก็ได้ ทั้งนี้กรรมการไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งจากกรรมการของบริษัท 

ข้อ ๑๔ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

๒) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม  ๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ   
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๕ บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ ๑๖ ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ ๑๗ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (๑/๓) โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(๑/๓) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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หมวด ๔ 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ ๓๑ การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ       
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหน่ึงครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ 
ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ 
ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

ภายใต้บังคับของข้อ ๓๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน 
ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชัดเจนซึ่งต้องเป็นการอันชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ ๓๓ ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง  
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (๗) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน  ๓ วัน 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

ข้อ ๓๔ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไป
แล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ ๓๕ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและเป็นตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนก าหนดและอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ ๓๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก 
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท าแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกัน 

ข้อ ๓๗ กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

 ๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปี        
ที่ผ่านมา 

 ๒) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

 ๓) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 

 ๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ๕) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

๖) กิจการอื่น ๆ 
 

หมวด ๕ 
การสอบบัญช ี

ข้อ ๓๘ ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหน่ง 
อีกก็ได้ 

ข้อ ๓๙ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ ๔๐ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามา
เป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ ๔๑ ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล  บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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หมวด ๗ 

เงินปนัผลและเงินส ารอง 

ข้อ ๔๔  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่าย  
เงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาค าบอกกล่าว  
การจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน ๑ เดือน นับแต่มีมติ 
เช่นว่านั้น 

ข้อ ๔๕ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้  เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
ก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ ๔๖ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ ๔๗ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน 

 
หมวด ๑๐ 
บทเพิ่มเติม 

ข้อ ๕๗   ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ใน
เรื่องนั้น ๆ ด้วย 

 




