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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 
คณะกรรมการ 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (5 คน) และกรรมการไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหก้ระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน   
หรือคราวละหลายๆ คน ตามแต่ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงท่ีมีตามข้อ 15.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

15.3 บุคคลซึ ่งได้ร ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู ้ได้ร ับเลือกตั ้งเป็นกรรมการเท่ากับ 
จำนวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน 
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั ้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน 
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับสว่นหน่ึงในสาม กรรมการ
ผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
แล้ว ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง 

หมวด 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำป ีภายใน สี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้
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เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับ
แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวลาดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกบัที่การ
ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีจัดในสถานท่ีแห่งเดียวกันตามที่กฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ีกำหนดไว้ 

ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีที่ประชุมนั้น อาจกำหนด
เป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นทีต่ั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน (3 วัน) ก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน (3 วัน) 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
(25 คน) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็น ไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุม ก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
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ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่  
สำคัญ 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 

(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ฌ) การชำระบัญชีของบริษัท 

(ญ) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามกฎหมาย 

ข้อ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมดีังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที ่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท  
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่6 

   
 

หมวดที่ 6 
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน (12 เดือน) อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที ่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัท
อาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั ้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ าร้อยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน 

 


