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ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 23. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญั ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 

1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา  ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่

ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 25. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกาํหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 

และตอ้งมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานท่ี

ประชุม 

 

การมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 27. ในการออกเสียงคะแนน ใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนน

เสียงดงัต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูมี้ประกนั หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือหุ้นกู ้

หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ท่ีอาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

ขอ้ 28. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่น

มา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 29. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายของหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคบักับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้น

เร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

 

คุณสมบติัของกรรมการ วธีิการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 11. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

หา้มมิให้กรรมการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและดาํเนินธุรกิจ

อนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

 ให้กรรมการสองคนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือให้กรรมการหน่ึง

คนเป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทัเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
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 ก.  การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานราชการในสังกดักระทรวงพาณิชย ์

 ข.  การยื่นเอกสารและดาํเนินการใดๆ กับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง

แรงงาน 

 ค.  การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกดักรมสรรพากร 

 ง.  การยื่น เอกสารและดําเนินการใดๆ กับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานราชการในสังกัด 

กระทรวงมหาดไทย 

 จ.  การยืน่เอกสารและดาํเนินการใดๆ กบักรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกดักรุงเทพมหานคร 

 ฉ.  การยืน่เอกสารและดาํเนินการร้องทุกข ์แจง้ความในกรณีทรัพยสิ์นของบริษทัสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

 ช.  การดาํเนินการและการติดต่อใด ๆ กบัหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการนํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต ในเร่ืองการยื่นขอ

อนุญาตต่าง ๆ  การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกนัคืน การโดนและการ

รับโอนเงินประกนัคืนเก่ียวกบันํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ไปรษณีย ์และอินเตอร์เน็ต 

 โดยใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

 ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญา

ใดๆ ท่ีบริษทัทาํข้ึนระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ โดยระบุจาํนวนทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

 ขอ้ 12. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือท่ีเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 13. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ

ท่ีมีอยู ่ถา้จาํนวนกรรมการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบั

สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ี

ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอีกได ้

 

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ 

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้

ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของ

บริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทั  
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การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 35. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 

ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ดว้ย มิให้คิด

ดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 


