
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5 
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ากัดความรับ ผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ี
บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงใน
ระหวา่งรอบปีบญัชี  

 
ข้อ 14. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  
(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป  
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

 
ข้อ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้  

 
ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และ
สวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ
ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  



 
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน  45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ี เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครั ง้ใดจ านวน  
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท  
 
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ 
หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือ
มอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้า
ประชมุ 
  
ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึ
จะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม



ไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการมิได้มาเข้าปร ะชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ รวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงิน
ปันผล  

เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิท่ีข้อบงัคบัระบไุว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตาม จ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 



การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะ

ท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้

แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน
ติดตอ่กนัด้วย และมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
 
ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ ก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล า้
มลูคา่หุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


