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ข้อบังคับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 20.   ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) เพ่ือเลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ 
ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

ข้อ 22. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนัน้จะใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ 
ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในต าแหน่งนานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง ในคราวนัน้ ให้กรรมการ
ดงักล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการผู้ออกตามวาระนัน้ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่ง
ใหมอ่ีกก็ได้ 

ข้อ 27. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด ซึง่ประกอบด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผล
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ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  
อีกตา่งหากด้วย 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการ
ท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า 
“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการ
บญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้ น  
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้โดยในหนงัสือร้อง
ขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าพงึกระท า มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชุมเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปใน
ระยะรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่น ๆ 

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและ
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จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีท่ีบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
 และเป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย  
ผู้ รับมอบฉันทะไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ  
ผู้มอบฉนัทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด  

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่ง  
ประธานกรรมการก าหนดไว้ 

ข้อ 42. การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้  
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใด เมื่อล่ วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวน 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้ เ รี ย ก
นัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ ง (1) เป็น
ประธานในท่ีประชมุ และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ี
ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ข้อ 44. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนน
ในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่นัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

 ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บคุคลเหลา่นัน้จะต้องแต่งตัง้ให้บุคคลในจ านวนนัน้แต่เพียงคนเดียว
เป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

4 
 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน ร้องขอ และท่ีประชุมลง
มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชมุก าหนด 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้ นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 45. มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่ (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุ 

(จ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 

(ฉ) การออกหุ้นกู้  

(ช) การควบบริษัท 

(ซ) การเลิกบริษัท 

(ฌ) เร่ืองอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 47. สถานท่ีจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้ของสาขาของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือ ผู้ ซึง่ได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการจะก าหนด 
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ข้อ 53. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านัน้ 

 การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นภายใน หนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการมีมติเช่นว่านัน้ แล้วแต่กรณี และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์แห่งท้องท่ีฉบบัหนึง่เป็นระยะเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 54. ให้บริษัทประกาศและจ่ายเงินปันผลหลงัจากหกัขาดทนุสะสมทัง้หมดออกแล้ว  

 หากบริษัทขาดทนุ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกวา่จะได้แก้ไขให้หายขาดทนุเช่นนัน้ 

ข้อ 55. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการว่า 
บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 56. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้ นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเร่ืองหุ้ น
บริุมสิทธิ 

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรรเงินทุน  
ส ารองอื่น ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

ข้อ 64. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิ งบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 
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ข้อ 67. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีประจ าของบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ผู้สอบ
บญัชีผู้ซึง่ออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้าต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 68. ผู้สอบบญัชีอาจเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แตต้่องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ี
ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 70. ผู้สอบบญัชีต้องท ารายงานเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีตามกฎหมายวา่ด้วยการสอบบญัชี 

ข้อ 71. ผู้ สอบบัญชีมีสิทธิท าค าชีแ้จงเป็นหนังสือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของ
บริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้น
จะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 


