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ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวด 2  

การออก และการโอนหุ้น 
ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น  

หมวด 3  
กรรมการและอำนาจกรรมการ  

ข้อ 14.   บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไม่เกินกว่า 12 คน โดยให้ที่ประชุม
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง
ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท แต่ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท  

ข้อ15.     ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
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หมวด 4  
การประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ   ณ 
ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซี่ ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท  

 การประชุมผู้ถือหุ้น อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้ถือว่า การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี  

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

 อน่ึงคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุ้นไมน่้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบ
องค์ประชุม 
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ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนหนึ่งเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
ข้อ 40. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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หมวด 6  
เงินปันผลและเงินสำรอง  

ข้อ 45. ห้ามมิ ให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ  
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสามวัน
ติดต่อกันทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่น
ว่านั้น  

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป  

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้  

หมวด 8  
สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 56. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้  
ข้อ 57. ผู้สอบบญัชีจะได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด  
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