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ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

 
หมวด 1  
บททั่วไป  

ข้อ 3 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบันีก้็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระท าได้ก็แต่โดย
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
หมวด 3  

กรรมการและอ านาจกรรมการ  
ข้อ14     บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน โดยให้ท่ี

ประชมุใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และ
อาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท แต่ทัง้นี ้การ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น ต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น
อิสระ ซึง่ก าหนดโดยกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ความในวรรคสองไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ใน
อนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  

ข้อ15     ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

ข้อ 17 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
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 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวด 4  
การประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ   
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี ใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามญัดงักล่าว ให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น
คราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักลา่ว และจดัสง่ให้   ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ ไม่น้อยกว่า 3 
วนั 

ข้อ 35 การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ     การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ี
ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อ 37 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้

ถือหุ้น ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชมุไม่เสร็จ
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนั
ประชมุด้วย 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 39 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนหนึง่เสียงต่อหนึ่งหุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด  ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจาก    

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง  

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
 

หมวด 6  
เงนิปันผลและเงนิส ารอง  

ข้อ 45 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือมติของคณะกรรมการ  
กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสาม
วนัติดต่อกนัทางหนงัสือพิมพ์แหง่ท้องที่ฉบบัหนึง่ และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือนนบัแต่มี
มติเช่นวา่นัน้  



 
  สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 

ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น หน้า  4 | 4 

 
ข้อ 46 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี

ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป  

ข้อ 48 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

 นอกจากทนุส ารองดงักลา่ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุส ารองอ่ืน ตามท่ี
เหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้  

 
หมวด 8  

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 
ข้อ 56 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

อีกก็ได้  
ข้อ 57 ผู้สอบบญัชีจะได้คา่ตอบแทนเท่าใดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




