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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน    

 

หมวดที่ 5 เร่ือง คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้น ตอ่หนึง่ (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซื่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีพงึจะมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 23.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึง่ จะไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังาน หรือ ลกูจ้าง
ของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

-37- 
 

หมวดที่ 6 เร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว 

ข้อ 33.  ในการเรียกประชมุ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลง
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน    

 

หมวดที่ 5 เร่ือง คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 

ข้อ 17.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้น ตอ่หนึง่ (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซื่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีพงึจะมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 23.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดย
อาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึง่ จะไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังาน หรือ ลกูจ้าง
ของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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หมวดที่ 6 เร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น
จ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว 

ข้อ 33.  ในการเรียกประชมุ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ ในเร่ือง
ดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลง
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
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แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้น ท่ีเข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิม หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กบับริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีถงึเรียกประชมุ มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
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(6) กิจการอื่นๆ 
หมวดที่ 7 เร่ือง การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน 
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แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้น ท่ีเข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิม หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กบับริษัทอื่น 

ข้อ 37. กิจการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีถงึเรียกประชมุ มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
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(6) กิจการอื่นๆ 
หมวดที่ 7 เร่ือง การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนัน้ ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั ด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน 

 

 

 


