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ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กวา่กรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

  (3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัจํานวน 
1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง 
  ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั การออกจาก
ตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่า
จํานวนท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ 
 

 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัจํานวนรวมกนั
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั  
 
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการเห็น
วา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 
  หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ ท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานท่ีประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทว่าด้วยการประชมุ และให้การประชมุดําเนินไปตามลําดบัวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ี
ประชมุจะมีมตใิห้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและท่ี
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุกําหนด 
 
 ข้อ 36. มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

   (ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลกิบริษัท 
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 ข้อ 37. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
  (2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกําไรเทา่นัน้ 
  การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนัด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร
สทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทนุสํารองดงักลา่วคณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้จดัสรรเงินทนุ
สํารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
 
 
 


