
 
ข้อบังคับของบริษัทฯ  เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้
ถือหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัฯ ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ัง
ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรค
สามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทัฯ 

 ขอ้ 31.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยใหร้ะบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ี เสนอเพ่ีอทราบ เพ่ืออนุมัติ  หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี  รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 

 ขอ้ 35.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงกิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ

ไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
   (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
   (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
   (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
   (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
   (6) กิจการอ่ืนๆ  

 

          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 



ขอ้ 38.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน
นั้น คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 39.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี             
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกว่า ยี่สิบห้าคน
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่  การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู ้
ถือหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ขอ้ 29.  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีประชุม ผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ซ่ึงท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆ 
ตามระเบียบของบริษทัฯ 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของ
บริษทัฯ 

                 ขอ้ 40.  หา้มมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมิให ้  แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ กนั คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย          

2. การมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 32. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด ้ในกรณีมอบฉนัทะใหย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนดต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 



 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงท่ีผูถื้อหุ้น
มอบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทน
ผูซ่ึ้งมอบฉนัทะเพียงบางคนโดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 

3. การเลอืกตั้งกรรมการ 
ขอ้ 14.  กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง                        
(2) การเลือกตั้ งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนพร้อมกันเต็มตาม

จ านวน กรรมการทั้งหมดท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ้ทั้งน้ี ตามแต่ท่ี ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็น 
สมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล หรือหลายคนดงักล่าว
บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้น ออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุน้นั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อ หุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูห้น่ึงผูใ้ดมากหรือนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้  

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 15.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัราถา้จ านวน 
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัอตัราส่วนหน่ึง
ในสาม 

    กรรมการท่ีจะตอ้งออกในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้ใชว้ิธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออกส่วนในปีหลงัๆ ถดัไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง          

4. การลงมติ 
ขอ้ 34. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น  ประกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น   
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 
โดยมีวตัถุประสงค ์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั      
           

 


