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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

ข้อ 17 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง

เทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 18 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหนง่อยา่งนอ้ยจาํนวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งใน

สาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดออก 

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้

ข้อ 33. บาํเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็น

อิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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การประชุมผู้ถอืหุน้ 

ข้อ 34. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง 

หรอื ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกรรมการจะกาํหนด 

ข้อ 35. ใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักลา่วใหจ้ดัมีขึน้ภายในสี ่(4) เดือน ภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้

ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมมการเรยีกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือ

รอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 36. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจน

ว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนั

ประชมุ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย โดย

จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ท่ี

จาํหนา่ยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัด

กาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
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ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 39. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติ

ใหเ้ปลีย่นลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่อง

อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุได ้

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอ

เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้

ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่

สาม (3) วนัก่อนประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ

หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก

การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้

หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ 

(3/4) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

2. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

3. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ                

การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

4. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบับรษัิท 

5. การเพ่ิมหรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

6. การควบหรอืการเลกิบรษัิท 

 

 



  เอกสารแนบ 6  

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 47. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรอืมติคณะกรรมการ กรณีท่ีมี

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกนั 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง

หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือน

นบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลและระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า

บรษัิทมีกาํไรพอสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบใน

การประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

ข้อ 49. เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบันีส้าํหรบัหุน้

บรุมิสทิธิ 

ข้อ 50. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรอง ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน 

 นอกจากเงินสาํรองท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติเพ่ือจดัสรรเงินไวเ้ป็น

ทนุสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดาํเนินกิจการของบรษัิทก็ได ้

 เมื่อบริษัทไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุ

สาํรองสว่นลํา้มลูคา่หุน้ ตามลาํดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 6  

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท เสนอตอ่

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี

ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข้อ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 58. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตัง้ทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่ง

ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัตาํแหนง่อีกทีก็ได ้

ข้อ 59. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเทา่ใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

ข้อ 61. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ใหบ้ริษัทจดัสง่รายงาน

และเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

  

 

 

 


