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ข้อบังคบับริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

การออกหุ้น 

ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุ้น
เตม็จ านวนมูลค่าของหุ้น   

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหลักทรัพยอ่ื์นใดได้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายแก่ประชาชนได ้และการเปล่ียนแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็นหุ้นสามญัให้กระท าไดท้ั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 13. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ัง
นั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ  
ผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 28. จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทนั้ นให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั และให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจ      
ลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

ขอ้ 31. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินกิจการ
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและ
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย  7 
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 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน         
ส่ีสิบห้าว ันนับแต่ว ันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี  ให้ ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้น ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 33. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด แลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 36. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน
ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 37. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของ
บริษทัไดจ้ดัการไป  

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  

(4) การเลือกตั้งกรรมการ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

          การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 39. บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเกบ็รักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และ
ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทั
มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน  

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


