
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

 

 

หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16.  ให้บริษัทฯ มคีณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนินกจิการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอยา่งน้อยหา้ (5) คน แต่ไม่
เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่นประเทศไทย 

 

 กรรมการบรษิัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได ้

 

ข้อ 17  ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดงัต่อไปนี้ 
(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซื่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ
ที่พึงจะมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

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

 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกใหก้ลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได ้

 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

ข้อ 23   กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ย
เล้ียง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

 

 ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท
ฯ ในอันท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัทฯ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 



 

หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

ข้อ 32  คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

 

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แตต่้องระบุเหตุผลในการท่ีขอ
เรียกประชมุไว้ใหช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ 
(1) เดือน นับแตว่ันท่ีได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดงักล่าว 

 

ข้อ 33  ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 

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

 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 
 
 
 



 

ข้อ 36  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมเีสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากจิการของบรษิัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กับบรษิัทอื่น 

 

ข้อ 37 กิจการท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีถงึเรียกประชุม มีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุัตงิบดุล และบัญชกี าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนมุัตจิัดสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

หมวดที่ 7 เรื่อง การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 

ข้อ 42 ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 

 เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 



 

 การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้แจง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนั้น ใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ดว้ย 

 

ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไมน่้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
 

 
 


