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สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 23.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวนั
นบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร 
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ข้อ 25.   ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 
หนังสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 26.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นได้เรียกนัด เพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไมม่ีหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 27.   ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1)   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 28.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2)   พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินบ าเหน็จรางวลัและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6)   กิจการอื่นๆ  

การจ่ายเงนิปันผล 
ข้อ 34.   ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ

ให้แบ่งเงินปันผล 
เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนัโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  
มิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 35.   บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทหรือมากกวา่นัน้ โดยให้คณะกรรมการจดัท าความเห็นเพ่ือเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 
ข้อ 10.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบัติตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ข้อ 11.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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ข้อ 12.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่า
ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ 13.  กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
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