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ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อย
กวา่กรรมการคนอื่น ๆ ไมไ่ด้ 

  (3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้  
ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากต าแหน่ง  
ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ
จ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง 
  ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั การออกจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทัง้นี ้กรรมการ  
ท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 
 

  ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท 

   การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้ น ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 
วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 
วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการ 
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เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสาม  
ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 
 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
  ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา  และสถานท่ีท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้ น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่ หรือส านักงาน
สาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับท่ีตัง้ของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามท่ีคณะกรรมการ  
เห็นวา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ  
ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อย
กวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวน 
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น  
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้  
ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานท่ีประชมุ 
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 ข้อ 34. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุม เว้นแต่  
ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและ 
ท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานใน
ท่ีประชมุก าหนด 
 
 ข้อ 36. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

   (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
   (จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุ้นกู้  
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ข้อ 37. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3) พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
  (4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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  (5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
  (6) กิจการอื่น ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ 
  การจ่ายเงิน ปันผลนั น้ ให้กระท าภายใน 1 เดือน  นับแต่วัน ท่ี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นห รือ
คณะกรรมการลงมติ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผล
นัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย  
 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน 
  นอกจากทุนส ารองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรร
เงินทนุส ารองอื่นตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุนี ้
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ  
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 


