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สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7 

ข้อบังคับบริษัทท ี่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
 

การประชุมผู้ถ ือห ุ้น  
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดได้เข้าช่ือ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการที่
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 38. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้ นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอนัเป็น    
ท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ หรือท่ีอ่ืนใดก็ตาม แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ไม่นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

 ข้อ 43. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
  (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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  (5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอ่ืน ๆ 
 

การมอบฉันทะเพ ื่อเข้าประชุมผู้ถอืห ุ้นและสิทธ ิของผู้ถ ือห ุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก

เสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และเป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 42. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน่หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ    บางส่วนท่ี

สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสิทธ์ิ หุ้นกู้  หุ้นกู้ มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือ

หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อืน่ใด ท่ีอาจกระทําได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  วธิ ีการเลือกตัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้ มี คุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 

ข้อ 20. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลง
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มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับ
สลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ี
จะออกตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทน  และโบนัสกรรมการ  
 ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบงัคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน   
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนัน้กรรมการอาจได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
  ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 

การจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรเงนิกาํไร  
ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผล 
เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 
 

ข้อ 48. บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพ่ือจดัสรรเงินไว้เป็นทุน
สํารองอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพือ่ดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

 

การเข้าทาํรายการท ี่เก ี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท 
ข้อ 52. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัท
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

 

 ข้อบังคับในหมวดนีใ้ห้ใช้บังคับตราบเท่าท่ีบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 


