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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 20.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 21.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกับ ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเชา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 24.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 26.  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยู่ กระทาํการในนาม

ของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้  

การประชุมตามวรรคหน่ึง ใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการลดลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็น

องคป์ระชมุ  

บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง อยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอ้ 27.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือ ใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุม 

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ  

ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท 
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หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั  

ขอ้ 38. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือ 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมดจะ 

เขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้

ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ช่ือกัน หรือ 

ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 39. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และ 

นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ย

กว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอนัเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการ 

จะกาํหนดก็ได ้

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือ 

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (3) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร ้องขอ  

ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม ่

และในกรณีนีใ้หส้่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั

ว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 41. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43.  มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ย คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  

ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ขอ้ 44.  กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมดีงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที ่7 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญช ี

ขอ้ 45.  รอบปีบญัชีของบริษัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคมและสิน้สดุลงในวนัท่ี 30 มิถนุายนของทกุปี 

ขอ้ 46.  บรษัิทตอ้งจัดใหม้ีการทาํและเก็บรกัษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้ง

จดัทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
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ขอ้ 47.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทาํงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและ 

งบกาํไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 48.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 

(1). สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

และ 

(2). รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 49.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท 

ขอ้ 50.  ผูส้อบบัญชีมีอาํนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์ินและ

หนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาทาํการของบริษัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบบัญชีมีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง  

ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคลเหล่านัน้ชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ

หลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษัทได ้

ขอ้ 51.  ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และ

ปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ

บริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

หน่วยที ่8 

เงินปันผลและเงินสาํรอง 

ขอ้ 52.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร และในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย 

เงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ 

ไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํ

เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 

ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ  

แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 53.   บริษัทต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 


