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ข้อบังคับเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 16. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

เพ่ือให้ไดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา  

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปี 

หลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมเช่นน้ีเรียกว่า “การประชุมสามญั” 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
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และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัการ

ประชุมภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่

วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ

จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวนดั

ประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งน้ี การประชุมผูถื้อหุ้นให้จดัขึ้นในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวดัใกล้เคียงตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนด หรือจดัการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ในกรณีเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคาํส่ัง

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้น 

ขอ้ 32.  ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ต้องมีผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  

ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 33. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่น

ท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ี

ประชุมดงักล่าว 
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ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 35. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์

(ช) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

(ซ) การเลิกบริษทั  

ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ 
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ขอ้ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น 

ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุ้นไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ บริษทัอาจ

จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นก็ได ้

ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 

จดทะเบียน ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินสํารองประเภทอ่ืน ๆ 

ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

 


