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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 20 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัจะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่น  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้เรียก
นดัใหมอ่ีกคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม  
ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ 
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะ
ประชมุครัง้ที่ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะเพียง
บางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเร่ืองใด ๆ 
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานท่ีประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ไม่ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนุิติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

ข้อ 30 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

เลอืกตัง้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่
คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกิน
จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด
เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
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ข้อ 36 ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั
นัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ให้
ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอ านาจและการก าหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอ านาจที่ได้มอบให้ไว้แก่
บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าที่และแตง่ตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอ านาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัค าสัง่และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

        
 


