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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ  34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่ยื่นตามที่คณะกรรมการจะก าหนด หรือคณะกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

 ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุม
เช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี
ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  
หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด  
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไมค่รบเปน็องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
 

 ข้อ  36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม  และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ     
เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณา  พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
  อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียก
ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
 

 ข้อ  37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ล ำดับที ่6 
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  ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวน   
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง  หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

 ข้อ  40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในที่ประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

 ข้อ  42. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปี พึงกระท ามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชกี าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 

กำรมอบฉันทะเพ่ือเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน   
 ข้อ  38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม       
และออกเสียงแทนตนก็ได้   
  การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้รับมอบฉันทะและท าตามแบบที่          
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่

ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

 

 ข้อ  41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
  ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
มิได้ นอกจากการออกเสียงลง คะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการขออนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้อง
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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(1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(4) การออกหุ้นใหม่เพื่อช าระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน 
(5) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น 

 

วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร   กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ข้อ  14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรอง
ประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อกว่ากึ่ งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 
 

 ข้อ  15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน  
ครั้งนั้น ใหเ้ลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึ่งมี 

 

ข้อ  16. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดย

สุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ       

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 

ข้อ  19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ให้จับ
ฉลากว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง   
  กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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 ข้อ  23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

 ข้อ  30. ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอ่ืนๆ ซึ่งประกอบกิจการที่เป็นสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

กำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 ข้อ  58. ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งจะออกไปนั้นจะเลือกกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

 ข้อ  59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
  

 ข้อ  60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในต าหน่งนั้นๆ จะ
เลือกเอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 
 

กำรจ่ำยเงินปันผล 
 ข้อ  47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่าย            
เงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง มีก าหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และจัดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมมีมติเช่นว่านั้น 
 

 ข้อ  48.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่
กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

 ข้อ  49. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับ
หุ้นบุริมสิทธิ 
 

 ข้อ  50. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร
สุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  
ของทุนจดทะเบียน   
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว  คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
  เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองตามกฎหมายหรือเงินทุน
ส ารองอื่นที่ได้จัดสรรไว้แล้วไปชดเชยผลขาดทุนของบริษัทก็ได้ 
 

เร่ืองอ่ืนๆ 
 ข้อ  62. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้
บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณี  ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 


