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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 28 

 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย       
ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

หมวดที่ 5 ข้อ 29 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั 
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

2. องค์ประชุม 

หมวดที่ 5 ข้อ 30 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
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ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

3. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 5 ข้อ 31 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

หมวด 5 ข้อ 32 

กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงันี ้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท 
    ได้จดัการไป 
2. พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
3. พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
4. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
5. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
6. กิจการอื่นๆ 

 

4. การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

หมวดที่ 6 ข้อ 35. 

 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดั
ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 



เอกสารแนบท้าย 9 

หมวดที่ 6 ข้อ 36. 
 คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

หมวดที่ 6 ข้อ 37. 

 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้
ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

หมวดที่ 6 ข้อ 38. 

บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

5.  การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

หมวดที่ 14. ข้อที่ 14. 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 


