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ข้อบังคบับริษัททีเกียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี� (4) เดือนนบัแต่วนั
สิ3นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมดหรือผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั3งหมดไดเ้ขา้ชื�อ
กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการที�
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี3คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 
1 เดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอ
เพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั3งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าวและ จดัส่งให้ผูถื้อ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ที�ตั3งของสาํนกังานใหญ่ หรือที�อื�นใดก็ตาม แลว้แต่คณะกรรมการจะกาํหนด 

 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั3งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของหุ้นที�
จาํหน่ายไดท้ั3งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั3 งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั3นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั3นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั3 งหลงันี3 ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 

ทั3งนี3  หุน้ที�บริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั3นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหที้�ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�ง
ซึ�งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในที�ประชุม 
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี3  
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
  (4) เลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
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  (5) แต่งตั3งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื�น ๆ 
 

การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นซึ� งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ และเป็นไปตาม
แบบที�นายทะเบียนกาํหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนี3  จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูที้�ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที�
ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 42. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั3น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี3  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ3นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี3ขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี3  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผู ้

ถือหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจาํหน่ายจ่ายโอนกิจการทั3งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัของบริษทัใหแ้ก่

บุคคลอื�น 
(ข) การซื3อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั3 งหมดหรือ    

บางส่วนที�สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม
กิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ�มหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธิF  หุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะ

ซื3อหุน้หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอื์�นใด ที�อาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื�น 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลอืกตั(งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 19. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่
กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั3งหมดนั3น ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูมี้ คุณสมบติัตามที�กฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 20. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั3งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัต่อไปนี3  
  (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียงตามจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั3 งหมดตาม (1) เลือกตั3งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั3งเป็นกรรมการเท่า
จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั3งในครั3 งนั3น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั3ง
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ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั3งในครั3 ง
นั3นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี3ขาด 

 

ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั3 ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั3นให้ใชว้ิธี      จบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั3นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการที�
จะออกตามวาระนี3อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
 ขอ้ 35. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบี3 ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นตามขอ้บงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซึ� งอาจกาํหนดเป็นจาํนวน   
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั3นกรรมการอาจไดรั้บเบี3ยเลี3ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
  ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั ซึ� งไดรั้บเลือกตั3งเป็น
กรรมการในอนัที�จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั. 

 
การจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิกาํไร 

ขอ้ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

เงินปันผลใหจ่้ายตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั3 งคราวในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผล

กาํไรสมควรพอที�จะทาํเช่นนั3น และรายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั3งนี3 ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั3นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 48. บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี3จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสาํรองที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงมติเพื�อจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง
อยา่งอื�นตามที�เห็นสมควร เพื�อดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

 
 

  


