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ข้อบังคับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพยีงใดไม่ได ้ 

(3)  ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น  

ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล

ซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือก

ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้

  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปี

 หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

 ของรอบปีบญัชีของบรษิัท การประชมุเช่นนีเ้รียกว่า “การประชมุสามญั” 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียก

 ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด     

 จะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

 เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง

 จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ

 กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นั
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 ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ 

 โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม

 สมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

 มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้

 ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

 การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งที่จะ

 เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

 และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค าบอก

 กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง

 ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้ 

ขอ้ 33.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

 (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้

 รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อ

 หุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้รอ้ง

 ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

 ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถ

 ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน

 ที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

 ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้

 เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

 กรรมการและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 



                                                                                                                                                        ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7. 

 (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

  เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด  

 (2)  ในกรณีต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา 

  ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

  (ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  

  (ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

   ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั

   บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการจะแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

  (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  

  (จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

  (ฉ)  การเลิกบรษิัท 

  (ช)  การออกหุน้กูข้องบริษัท และหลักทรพัยอ์ื่น ๆ ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

   หลกัทรพัย ์

  (ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น   

ขอ้ 36.  กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

  (1)  พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  

 (2)  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

 (3)  พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

 (5)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (6)  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7)  กิจการอื่น ๆ  
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หมวดที ่8 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44.  หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

 จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีที่บริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้

 บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

 ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร 

 สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่

 ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1)  เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  หรือที่ประชุม

 คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการ

 จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 

 หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด

 ทะเบียน 


