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เอกสารแนบ 5 

 

ข้อบังคับบริษทั 

ส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

• การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายใน 4 เดือน นับแต ่     

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท        

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร   

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด    

ก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณี

เช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง

เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน        

45 วนั นบัแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใดจาํนวน        

ผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกัน

รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท   

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัด

ประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุม ไม่จาํตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสาํนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจะจัด

ประชมุ ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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ข้อ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้

รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

ให้นัดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ข้อ 36. ประธานกรรมการ เป็นประธานของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้หน่ึงมีหน่ึง

เสียง เวน้แต่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและท่ีประชมุลงมติ

ใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ี

ประชมุกาํหนด 

ข้อ 37. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงเกินกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอ้ง การโอน การขาย หรือการจาํหน่ายโดยประการอ่ืน ซึ่งทรพัยสิ์น หรือ

ธุรกิจของบรษิัททัง้หมด หรือในส่วนสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การออกหุน้บุริมสิทธิ หุ้นกู ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรพัยป์ระเภทอ่ืน หรือการแก้ไข

เปล่ียนแปลงสิทธิท่ีเก่ียวกบัหลกัทรพัยต์่างๆ ดงักล่าวนัน้ 

(ค) การเลิกบรษิัท 

(ง) การรวม หรือควบบรษิัท 

(จ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บังคบัของบริษัท การเพ่ิมทุน หรือการลดทุน

ของบรษิัท และการขาย การไถ่ถอน การซือ้หลกัทรพัยข์องบรษิัท และ 

(ฉ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ้ 37 2) นี ้

  



หนา้ 3 จาก 4 

 

ข้อ 38. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี ้

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทใน

รอบปีท่ีผ่านมา 

2) พิจารณา และอนมุตัิงบดลุ 

3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

6) กิจการอ่ืนๆ 

• เงนิปันผลและทนุสาํรอง 

ข้อ 39. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไร

สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้  

แต่กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ข้อ 40. บรษิัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี 

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของ    

ทนุจดทะเบียน  

• คณะกรรมการ 

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคน จะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน ครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดับ     

ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงม ีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกันว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

ข้อ 18. นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดั 

4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21 

5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก   

ข้อ 21. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันได ้  

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 27. กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ข้อ 31. ใหค้ณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประชุมอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอันเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่

ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการกาํหนด วนั เวลาและสถานท่ี เป็นไปตาม

ดลุยพินิจของประธานกรรมการ      

ประธานกรรมการอาจกําหนดให้มีการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสต์อ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นเร่ืองนัน้ๆ ดว้ย    

ใหบ้ริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามความจาํเป็นและสมควร

ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั     

 

*** 

  

 


