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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
หมวด 4 คณะกรรมการ 
ขอ้ 15.  ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และไม่เกินกว่าสิบสอง (12) คน 

และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และใหค้ณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็น
เหมาะสมดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 16.  กรรมการของบรษิัท จะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 17.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้

บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวน
กรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นั้น ใหป้ระธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ด้
จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 18.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 28. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บรษิัทเอกชน หรือนิติบคุคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท
ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 

ขอ้ 33. บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่นตามขอ้บังคบัหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็น
คราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
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ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบรษิัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท 

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 35.  การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 36.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบรษิัท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้สดุแต่จะเห็นสมควร ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้           นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ี
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสือนดัประชุมระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้
ถือหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม
และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 38.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส่้งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะ
จะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากัดก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อน      
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 40.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 41.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) หุน้ มีหนึ่ง (1) เสียง
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ขอ้ 42.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ            

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

ขอ้ 43. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมดีงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 

หมวด 7 เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 50. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 
 

 

หนา้ 4 จาก 4 
 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้ก็ได ้

ขอ้ 51. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี 
ทั้งนี ้ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุ้นและใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 52. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนี่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

เมื่อบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง
ส่วนล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบัเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

 

หมวด 8 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 58.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทกุปี โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้
กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 


