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ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. การก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และก าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. บริษัทจะงดการโอนหุ้นในระหว่างเวลายี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้น  
ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้น 

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ  
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรือ่งที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย  

 

 การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

 

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของจ านวน 
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัดบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ  
ผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน  
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 

ข้อ 28. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งช่ัวโมงแต่รวมจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดการประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ  
ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียก
นัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การนัดประชุม  
ครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 

3. การด าเนินการประชุม 
ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 29. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม  
ในการนี้ ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น  
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  
ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วัน และเวลา  
ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประ ชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ 
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 
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4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ข้อ 24. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่อง 

ใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณี  
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุมลงมติเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

 

 การออกเสียงลงคะแนนตามความวรรคสองในส่วนท่ีถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงน้ัน มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 

 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติ  
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานท่ีประชุมก าหนด 

ข้อ 25. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ            

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 26. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือ  
ขอผู้มอบหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 

5. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง 
ข้อ 45. คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือท่ีสะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

หรือเสนอให้จัดผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้    
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะ

ท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อ 36. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น 

ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

7. ก าหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมส าหรับกรรมการ  
ข้อ 42. ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 


