
 

ข้อบงัคับของบริษัทที-เกี-ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ @น ณ ท้องทีCอนัเป็นทีCตั @งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีC (4) เดือนนบัแต่วนัสิ @นสดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืCนนอกจากทีCกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืCอใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมืCอผู้ ถือหุ้นคน
หนึCงหรือหลายคนซึCงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (WX) ของจํานวนหุ้นทีCจําหน่ายได้ทั @งหมด จะเข้าชืCอ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืCอใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรืCองและ
เหตผุลในการทีCขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี @ ให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีCสบิห้า (YZ) วนันบัแตว่นัทีCได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีทีCคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั @งหลายซึCงเข้าชืCอ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืCน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีCบงัคบัไว้นั @นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีCสบิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี @ ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีCคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีCเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีทีCปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีCเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีCครั @งใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึCง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีCกําหนดไว้แหง่ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีCต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จา่ยทีCเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั @งนั @นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 38. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั @น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานทีC วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรืCองทีCจะเสนอตอ่ทีCประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืCอง
ทีCเสนอเพืCอทราบ เพืCออนมุตัิ หรือเพืCอพิจารณา พร้อมทั @งความเห็นของคณะกรรมการในเรืCองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนัก่อน
วนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (f) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า

ยีCสบิห้า (hZ) คน หรือไมน้่อยกวา่กึCงหนึCง (W/h) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั @งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึCงในสาม (W/f) ของจํานวนหุ้นทีCจําหนา่ยได้ทั @งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
 ในกรณีทีCปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั @งใด เมืCอลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึCง (W) ชัCวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึCงมาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีCกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุ
ใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั @งหลงันี @ไม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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การมอบฉันทะเพื-อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืCนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชืCอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีCนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํ า กัด กํ า ห น ด  โ ด ย ใ ห้ ม อ บ แ ก่ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ บุค ค ล ซึC ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ไ ว้   
ณ สถานทีCประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี @  

 
(1) จํานวนหุ้นทีCผู้มอบฉนัทะนั @นถืออยู ่
(2) ชืCอผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครั @งทีCของการประชมุทีCมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ข้อ 41. การประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีCประชุม 

จะมีมติให้เปลีCยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึCงมา
ประชมุ 

 
 เมืCอทีCประชุมพิจารณาเรืCองตามระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึCงมีหุ้ น

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึCงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีCจําหน่ายได้ทั @งหมด อาจขอให้ทีCประชมุพิจารณาเรืCองอืCน
นอกจากทีCกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 
 ในกรณีทีCทีCประชุมพิจารณาเรืCองตามระเบียบวาระทีCกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรืCองทีCผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิCมเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลืCอนพิจารณา ให้ทีCประชมุกําหนดสถานทีC วนั และเวลาทีCจะประชมุครั @งต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานทีC วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ทั @งนี @ ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (f) วนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานทีCประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีCประธานกรรมการไม่อยู่ในทีCประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าทีCได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีCได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึCงเป็นประธานในทีCประชมุ 

 
ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้ นทีCตนถืออยู่โดยถือว่าหนึCง (1) หุ้ น  

มีหนึCง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  
ร้องขอ และทีCประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั @น 
ให้เป็นไปตามทีCประธานในทีCประชมุกําหนด 

 
ข้อ 44. มตขิองทีCประชมุผู้ ถือหุ้นนั @นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี @ 
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีCประชมุออกเสยีงเพิCมขึ @นอีกเสยีงหนึCงเป็นเสยีงชี @ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี @ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีC  (3/4) ของจํานวนเสียงทั @งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางสว่นทีCสาํคญัให้แก่บคุคลอืCน 
(ข) การซื @อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืCนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีCยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั @งหมดหรือบางส่วน 
ทีCสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืCนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืCน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิCมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิCมทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 
คุณสมบตัขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั Hงกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึCง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (Z) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึCง

หนึCง (W/h) ของจํานวนกรรมการทั @งหมดต้องมีถิCนทีCอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั @งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอืCนตามทีCเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีCตามข้อบังคับในกิจการซึCงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 17. ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั @งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี @ 
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึCงมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีCตนถือ 
  
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีCมีอยู่เลือกตั @งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีทีCเลอืกตั @งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 
(3) บุคคลซึCงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั @งเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีCจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั @งในครั @งนั @น ในกรณีทีCบุคคลซึCงได้ รับการเลือกตั @งในลําดับ 
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีCจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั @งในครั @งนั @นให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี @ขาด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั @ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึCงในสาม 

(W/f) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีCสุด
กับส่วนหนึCงในสาม (W/f) 

 
 กรรมการทีCจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีCสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั @น ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีCอยู่ในตําแหน่งนานทีCสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
 
 กรรมการซึCงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี @อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อ 33. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีCประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยมติของทีCประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (h/f) ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึCงมาประชมุ 
 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี @ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืCน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีCทีCประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึCงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
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หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีCยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั @นให้ได้รับเบี @ยเลี @ยงและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ในการประชุมผ่านสืCออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี @ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี @ยประชุมแก่

กรรมการซึCงได้แสดงตนเข้าร่วมประชมุผา่นสืCออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

ความตามข้อนี @ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึCงได้รับเลือกตั @งเป็นกรรมการ ในอนัทีC
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีCเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบตัิของกรรมการทีCเป็นอิสระตามทีCกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
 
ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืCนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีCบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล 
 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากทีCประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

 
ในกรณีทีCบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีCจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิCมทนุแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั @งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีC
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้   
 

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั @งคราวเมืCอเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอทีCจะทําเชน่นั @น และเมืCอได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึCง (W) เดือนนบัแต่วนัทีCทีCประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั @งนี @ ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั @นในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (f) วนัด้วย 
 

ข้อ 54. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึCงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (Z) ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี @จะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (WX) ของทนุจด
ทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรทนุสํารองอืCน 
ตามทีCเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
 เมืCอบริษัทได้รับอนุมตัิจากทีCประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืCน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองสว่นลํ @ามลูคา่หุ้นตามลาํดบัเพืCอชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 
 
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ @นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ทีC

ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพืCอพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีCประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 59. ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั @งผู้สอบบญัชีทกุปี โดยทีCประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึCงออกไป
นั @นกลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ให้ทีCประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนทีCผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
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