
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 
 

 

หมวดท่ี 5 เรื่อง คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16.  ใหบ้รษิัทฯ มีคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนนิกิจการของบริษทัฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 

 กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ หรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อ 17  ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซ่ืงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กันเกินจ านวนกรรมการที่
พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ 18  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

 

 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได ้
 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปทีี่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษทัฯ นัน้ ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 23   กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่มาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ย
เลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

 

 ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของ
บริษทัฯ ในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบรษิัทฯ 

 
 
 
 



 

หมวดท่ี 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปบีัญชีของบริษทัฯ 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเหน็สมควร 

 

 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน่้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรอืผู้ถือหุ้นจ านวนไม่
น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุน้
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 

ข้อ 33  ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 

ข้อ 34    ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า  (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อ 36  ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมเีสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเปน็พิเศษใน
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุน้จะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บคุคลอืน่ 

(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอืน่มาเป็นของบริษทัฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอืน่ใดเข้าจดัการธุรกิจของบรษิัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบคุคลอืน่โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ หรือข้อบังคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบรษิัทอื่น 
 

ข้อ 37 กิจการที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทฯ ในรอบปทีี่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดท่ี 7 เรื่อง การบญัชี การเงิน และการสอบบญัช ี

 

ข้อ 42 ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษทัยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 

 เงินปนัผลนัน้ ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไดร้ับอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 



 
 

 การจ่ายเงินปนัผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วันที่ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยังผู้ถือหุน้ และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน
หนังสือพิมพ์เปน็เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย 

 

ข้อ 43 บริษทัฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เปน็ทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
 

 
 


