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ข้อบังคบับริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
1. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวดท่ี 4 ขอ้ 13. 
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 
(1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

                (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน            
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
หมวดท่ี 4 ขอ้ 14. 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
นั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 
2. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 32. 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม        

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  9 
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หมวดท่ี 5 ขอ้ 33. 
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
 
หมวดท่ี 5 ขอ้ 34. 
ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุม  ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและ 
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
 
3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 35. 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ   
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
4. การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 5 ขอ้ 36.  
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 
(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ           

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
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5. วาระพจิารณาในการประชุมสามญัประจ าปี 
หมวดท่ี 5 ขอ้ 37.  
กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีทีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 
 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4) การเลือกตั้งกรรมการ 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
6. การสอบบัญชี 
 หมวดท่ี 6 ขอ้ 40. 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
7. การจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไร 
 หมวดท่ี 6 ขอ้ 42. 

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัยอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
หมวดท่ี 6 ขอ้ 43. 
บริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี      

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 


