
  สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
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ข้อบังคับบริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 15. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ เลือกตั  งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี   
   (1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
   (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�ตนมีอยู่ทั  งหมดตาม (1) เพื�อเลือกตั  งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า
กรรมการคนอื�น ๆ ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัจะได้รับการเลือกตั  งให้เป็นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั  งในครั  งนั  น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการ
เลือกตั  งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนที�จะพงึมีหรือพึงเลือกตั  งในครั  ง
นั  น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี  ขาด 

 
 ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั  ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน
กรรมการที�จะพ้นจากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการในจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัจํานวน 1 ใน 
3 ออกจากตําแหน่ง 
   ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด การออกจาก
ตําแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบัสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ
เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจํานวน
มากกว่าจํานวนที�ต้องพ้นจากตําแหน่งในคราวนั  น ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยใช้วิธีจบัสลาก ทั  งนี   
กรรมการที�ออกตามวาระนั  น ๆ อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้ 
 
 ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบั
แตว่นัสิ  นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�งให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัจํานวนรวมกนัไม่
น้อยกว่า  1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักล่าวนั  น ในกรณีนี  ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พร้อมทั  งรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็น
เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั  งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง
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ดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั และต้องก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที�ได้รับมอบหมายเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา  และสถานที�ที�ประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ�งสถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้นนั  นต้องอยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั  งของสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัที�ตั  งของสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา หรือจงัหวดัอื�น ตามที�คณะกรรมการเห็น
วา่เหมาะสม 
 
 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบ
ที�นายทะเบียนกําหนด 
   หนังสือมอบฉันทะนี  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ ที�
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
 ข้อ 32. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั  งหมด และต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั  งหมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
   ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครั  งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั  นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แตถ้่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั  นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั  งหลงันี  ไม่
บงัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 
 ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุ ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ก็ให้ที�ประชุมเลือกผู้
ถือหุ้นคนหนึ�งซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานที�ประชมุ 
 
 ข้อ 34. ประธานในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดําเนินไปตามลําดบัวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที�
ประชมุจะมีมติให้เปลี�ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
 
 ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใดซึ�งที�ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั  นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั  น เว้นแต่การ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั  งกรรมการ 
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  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที�
ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั  น ให้เป็นไปตามที�ประธานในที�
ประชมุกําหนด 
 
 ข้อ 36. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี   

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ  นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียง      
ชี  ขาด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี   ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั  งหมดของผู้ ถือ
หุ้น ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั  งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 
 (ข) การซื  อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั  งหมดหรือ

บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอื�น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (จ) การเพิ�มทนุหรือลดทนุของบริษัท 
 (ฉ) การออกหุ้นกู้  
 (ช) การควบบริษัท 

 (ซ)  การเลิกบริษัท 
 

 ข้อ 37. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี   
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
 (2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
 (3) พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
 (4) พิจารณาเลือกตั  งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 (5) พิจารณาแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี 
 (6) กิจการอื�น ๆ  
 
 ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที�มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกําไรเท่านั  น 
 การจ่ายเงินปันผลนั  นให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั  งนี   ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั  นทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย  
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 ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี  จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 
 นอกจากทุนสํารองดงักล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุน
สํารองอื�นตามที�เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ  นสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุนนี   
โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ 54. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั  งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษัททกุปี โดยในการแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั  งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารง
ตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 
 


