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ข้อบังคบับริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. ข้อบังคบับริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. การแต่งต้ังกรรมการ 

หมวดที่ 3 ขอ้ 18. 

 ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถ้ือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้ งน้ีต้องไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

(3) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่
บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ่ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อให้ไดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  
    หมวดที่ 3 ขอ้ 19. 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

1.2. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 4 ขอ้ 36. 

 ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานที่ ว ัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ค าบอกกล่าวท่ีส่งใหบ้รรดาผูถ้ือหุน้นั้นใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

1.3. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ขอ้ 39. 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 

1.4. การลงคะแนนเสียง 

หมวดที ่4 ขอ้ 43.  

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น 
ใหหุ้น้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถ้ือหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถ้ือหุน้รายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

1.5. วาระพิจารณาในการประชุมสามัญประจ าปี 

หมวดที่ 4 ขอ้ 44.  

กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีที่
ผ่านมา  

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่น ๆ 
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1.6. การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร 

 หมวดที่ 6 ขอ้ 53. 

หา้มมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสม ในกรณีที่บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องไดรั้บการอนุมติัจากที่ประชุม    
ผูถ้ือหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีก  าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ในกรณีที่บริษทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษทัจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
กไ็ด ้

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถ้ือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายก าหนด ห้ามมิใหเ้รียกร้องดอกเบ้ียต่อ
บริษทั 

หมวดที่ 6 ขอ้ 54. 

บริษทัตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนส ารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้


