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ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 ข้อ 15. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กว่ากรรมการคนอ่ืน ๆ ไม่ได้ 

  (3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับจ านวน 
1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง 
  ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ  ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 
 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน
นบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัจ านวนรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วันที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่า 3 วัน  
 
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้น ซึง่สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขา หรือจงัหวัดใกล้เคียงกับที่ตัง้ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา หรือจงัหวัดอ่ืน ตามที่คณะกรรมการเห็น
ว่าเหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 
  หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชมุเป็นอันระงบัไป แต่ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนี ้
ไม่บงัคับว่าต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชมุเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทว่าด้วยการประชมุ และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ที่
ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชมุก าหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วน

ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกัน 

   (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคับ 
   (จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ข้อ 37. กิจการอันที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดังนี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนมุติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
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  (5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ 
  การจ่ายเงินปันผลนัน้ใ ห้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทนุส ารองอ่ืนตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชี
ของบริษัทเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจ้าง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 


