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ข้อบังคับบรษิัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 
  (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า
กรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้ 

  (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง
ในล าดั บถั ด ล งมามีคะแนนเสี ย งเท่ ากัน เกินจ านวนที่ จ ะพึ ง มีห รือพึ ง เลื อ กตั้ ง  
ในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 
 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับจ านวน 
1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง 
  ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่
ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวน้ัน ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้ ง น้ี กรรมการ  
ที่ออกตามวาระน้ัน ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
 

  ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ 
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
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   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม  

คร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 
 
 ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ
จัด ส่ งให้ผู้ ถื อ หุ้นและนายทะเบี ยนทราบ ไม่ น้อยกว่ า 7 วัน  ก่อนวันประชุม และโฆษ ณ าค าบอกกล่ าว 
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา  และสถานที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ ตั้ งของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการ  
เห็นว่าเหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน 
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ  
ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 
 ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมงจ านวน 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น 
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลังน้ีไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
ถ้า ไม่ มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ ไม่สามารถเข้ า ร่วมประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ ได้ ก็ ให้  
ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม 
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 ข้อ 34. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่  
ทีป่ระชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้น้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน เว้นแต่การออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและ 
ที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่
ประชุมก าหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
   (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

   (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
   (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้ 
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพงึกระท ามีดงัน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ทีป่ระชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
  (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
  (6) กิจการอื่น ๆ  
 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่าน้ัน 
  การจ่ายเงินปันผลน้ันให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
ส ารองอื่นตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนน้ี โดย
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 


