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เอกสารแนบ 3 
 

ข ้อบังคับบร ิษัท  
ส่วนทเีกียวกับการประชุมผู้ถ ือห ุน้  

 
 การประชุมผู้ถอืห ุน้  

ข ้อ  33. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายใน 4 เดือน นับแต ่     
วนัสินสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท        

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากวรรคหนึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร   

ผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายได้
ทงัหมด จะเขา้ชือกันทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมือใด    
ก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแตว่นัทีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทงัหลายซงึ
เขา้ชือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน        
45 วนั นับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที
คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุ
และอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีครงัใดจาํนวน        
ผูถื้อหุน้ซงึมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสีตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครงันนัใหแ้ก่บรษัิท   

ข ้อ  34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที วนั เวลา ระเบียบวาระ
ประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือง
ทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการใน
เรืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

สถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุม ไม่จาํตอ้งอยู่ในทอ้งทีอนัเป็นทีตงัของสาํนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัด
ประชมุ ณ ทีอืนใดก็ไดส้ดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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ข ้อ  35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครงัใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ให้นัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ข ้อ  36. ประธานกรรมการ เป็นประธานของทีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ หรอืไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็น
ประธานในทีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หนึงมีหนึง
เสียง เวน้แตผู่ถื้อหุน้ซงึมีสว่นไดเ้สียในเรอืงใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรอืงนนั  

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและทีประชมุลงมติ
ใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน ใหเ้ป็นไปตามทีประธานในที
ประชมุกาํหนด 

ข ้อ  37. มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนั ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงเกินกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอ้ง การโอน การขาย หรือการจาํหน่ายโดยประการอืน ซึงทรพัยสิ์น หรือ
ธุรกิจของบรษัิททงัหมด หรอืในสว่นสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 

(ข) การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรพัยป์ระเภทอืน หรือการแกไ้ข
เปลียนแปลงสิทธิทีเกียวกบัหลกัทรพัยต์า่งๆ ดงักลา่วนนั 

(ค) การเลิกบรษัิท 

(ง) การรวม หรอืควบบรษัิท 

(จ) การแกไ้ขเปลียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท การเพิมทุน หรือการลดทุน
ของบรษัิท และการขาย การไถ่ถอน การซือหลกัทรพัยข์องบรษัิท และ 

(ฉ) การแกไ้ขเปลียนแปลงใดๆ ในขอ้ 37 2) นี 
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ข ้อ  38. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทใน
รอบปีทีผ่านมา 

2) พิจารณา และอนมุติังบดลุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

4) เลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

5) แตง่ตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชี 

6) กิจการอืนๆ 

 เงนิปันผลและทุนสาํรอง 

ข ้อ  39. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว ในเมือเห็นวา่บรษัิทมีผลกาํไร
สมควรพอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้  
แต่กรณี ทังนี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ข ้อ  40. บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ    
ทนุจดทะเบียน  

 คณะกรรมการ  

ข ้อ  15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวน
กรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข ้อ  16. ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี 

1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคน จะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม 1) เลือกตงับคุคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังใน ครงันัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัการเลือกตังในลาํดับ     
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
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ข ้อ  17. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที 2 ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหจ้บัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระนีอาจไดร้บัเลือกตงัใหม่ได ้

ข ้อ  18. นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคณุสมบติั หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดั 

4) ทีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21 

5) ศาลมีคาํสงัใหอ้อก   

ข ้อ  21. ทีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันได ้  
ไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

ข ้อ  27. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที
ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืนใด ปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนงึแทนคณะกรรมการก็ได ้

ข ้อ  31. ใหค้ณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครงั ณ จงัหวดัอนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่
ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานทีอืนใด โดยการกาํหนด วนั เวลาและสถานที เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของประธานกรรมการ      

ประธานกรรมการอาจกาํหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก็์ได  ้โดยการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกสต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามทีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเรอืงนนัๆ ดว้ย    

ใหบ้ริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกียวเนืองกับการปฏิบัติหนา้ทีตามความจาํเป็นและสมควร
ไดแ้ก่ เงินเดือน เบียประชมุ เบียเลียง โบนสั     

 

*** 
  

 




