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ข้อบังคบัที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังสำนักงานใหญ่ของบรษิัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกำหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีได้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จัดให้มขีึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าช่ือกันทำหนังสือใน
ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ โดยในหนงัสือร้องขอน้ันจะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพ่ือการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ือนอนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ด้วยโดยจะต้องเป็นโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 
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การมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ และสิทธขิองผู้ถือหุ้น 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
 ข. ช่ือผู้มอบฉันทะ 
 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที ่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้   หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกำหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการ  

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี 
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

 ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
 จ. การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
 ฉ. การออกหุ้นกู้ 
 ซ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธกีารแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และใหค้ณะกรรมการ เลือกต้ัง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอ่ืนตามที่เห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

 1)        ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 
2)        ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ใน

กรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3)        บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการทีจ่ะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผู้้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึง
ในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับ
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ
ผู้ออกจากตำแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้         
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การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 

 กรรมการมีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด
เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่
เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 

เงินปันผลและเงินสำรอง 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

            การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหน่ึง (1) เดือน
นับแต่วันที่มีมติ เช่นว่าน้ัน 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุน้เป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัท
มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำการเช่นน้ันได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ทราบ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 50. เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ีสำหรับหุ้น
บุริมสิทธิ 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ 
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอ่ืน
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บรษิัทอาจโอนทุนสำรองอ่ืน ทุนสำรองตามกฎหมายและทุน
สำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
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อ่ืน ๆ 

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเกบ็รักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหน่ึงในรอบสิบสองเดือนอัน
เป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุม ผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของ ผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือ
หุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานน้ีให้เกบ็รักษาไว้ ณ สำนักงาน
ใหญ่ของบริษทั หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังสำนักงานใหญ่ หรือ
จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งต้ังทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่ง
ออกไปน้ัน กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลอืกเอามา
เป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไร
ขาดทุน และปญัหาเกี่ยวกับบัญชีบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 




