
หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

  
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ  เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ
จะก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่ 
“ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในสี ่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิหน้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ
หุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่
สบิห้า(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วไมค่รบองค์ประชมุ ผู้
ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือเป็นการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกสน์ัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาค าบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั ทัง้นี ้ หากการเรียกประชมุในคราวนัน้เป็นการเรียกประชมุเพื่อจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจดัสง่
และลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 
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ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นไมว่า่จะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีจ านวน
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะต้องอยูใ่นราชอาณาจกัร และผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชมุจ านวนไมน้่อยกว่าหนึง่ในสามขององค์ประขมุจะต้องอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 
และจะต้องกระท าผา่นระบบควบคมุกาปรระชมุที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดย
ให้มีการบนัทกึเสยีง หรือทัง้เสยีงและภาพ (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุทกุคนตลอดการประชมุ 
รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทกึดงักลา่ว และระบบควบคมุการประชมุต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุ
ใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได้  
การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาที่จะประชมุครัง้
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ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมอ่าจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42. เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสยีงลงมติใด ๆ 
หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(5) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
(6) การออกหุ้นกู้  
(7) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 



หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

  
 

 

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่
มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษัทมี
ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 49. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันีส้ าหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

ข้อ 50. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิ             
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) 
ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทนุส ารองดงักลา่ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุส ารองอื่น ตามที่
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อบริษัทได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุ
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 

หมวด 8 
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 52. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการท า และเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายวา่
ด้วยการนัน้ 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ อยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบสบิสองเดือน อนัเป็น
รอบปีบญัชีของบริษัท 



หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

  
 

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุ            
 ผู้ ถือหุ้น และข้อมติทัง้หมดของที่ประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ 

ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บคุคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 
หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบก่อน 

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ทกุปี โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลอืกผู้สอบบญัชี 
ผู้ซึง่ออกไปนัน้กลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีควรได้รับคา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 60. กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยูใ่นต าแหนง่นัน้ ๆ จะเลอืกเอามา
เป็นต าแหนง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทไมไ่ด้ 

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น และให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 


