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การประชมุผูถื้อหุ้น 
 
1. การเรียกประชมุผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดอืน นับแต่   
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงัน้ี 
 (1) รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน 
 (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
 (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ี
 (6) กจิการอื่นๆ 
 
 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแทแ้ต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ได ้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได ้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมวสิามญัภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัไดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้   
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว โดยจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั และไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
 
 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นสํานักงานแห่งใหญ่ หรือ ณ ท้องที่อื่นตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรกไ็ด ้
 
2. การมอบฉันทะ 
 
ขอ้ 31. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิตภิาวะแล้วเขา้ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้



 

 
 หนังสอืมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนกําหนด และให้ผู้รบัมอบฉันทะยื่นหนังสอืมอบ
ฉนัทะต่อประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกาํหนดก่อนเขา้ประชุม 
 
 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืว่าผูร้บัมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุ้นซึ่งมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงในครัง้นัน้มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รบัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน
ลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผู้ถอืหุ้นซึ่งมอบฉันทะเพยีงบางคน โดยให้ระบุชื่อผู้ถอืหุ้นซึ่งมอบฉันทะและ
จาํนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้คนนัน้ๆ ถอือยูด่ว้ย 
 
3. องคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมง จํานวนผูถ้อืหุน้ที ่
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  
การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบั
วา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้  ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธาน
ในทีป่ระชุม 
 
ขอ้ 34. ประธานในที่ประชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบยีบวาระทีก่ําหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่
ทีป่ระชุมจะมมีตใิหเ้ปลีย่นลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุม 
 
 เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ 
จาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ําหนดไวใ้นหนังสอืนดัประชุมอกี  
กไ็ด ้
 
 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามลาํดบัระเบยีบวาระไมเ่สรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพจิารณาเรื่องทีผู่ถ้อื
หุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี  และจําเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมกําหนดสถานที ่วนั
และเวลาทีป่ระชุมครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระ



 

การประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพ์
ตดิต่อกนั 3 วนั และไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนันดัประชุมดว้ย 
 
4.  คะแนนเสียง 
 
ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิตัดิงัน้ี 
 (1) เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมี
  คะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื  โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 
 (2) การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 5 คน รอ้งขอและที่
  ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั   ส่วนวธิีการลงคะแนนเสยีงลบัให้เป็นไป
  ตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมกาํหนด 
 
ขอ้ 36. เว้นแต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง   
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน 5  ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
  หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การทํา แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอื
บางสว่นทีส่าํคญั 

(ข) การเลกิหรอืการควบบรษิทั 
(ค) การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้รบัผดิชอบในการจดัการธุรกจิของบรษิทั 
(จ) การแต่งตัง้กรรมการหรอืการให้กรรมการออกจากตําแหน่งหรอืการเปลี่ยนแปลง

จาํนวนกรรมการของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุ้นบุรมิสทิธ ิหุ้นกู้ ใบสําคญัแสดงสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่น ๆ (ยกเวน้หุ้น

สามญั) โดยบรษิทัหรอืการเปลีย่นแปลงแกไ้ขสทิธใินหลกัทรพัยด์งักลา่ว 
(ช) การดําเนินธุรกจิใหม่ การเปลี่ยนแปลงลกัษณะของธุรกจิ และการครอบงํากจิการ

ของบรษิทัในสว่นทีเ่ป็นสาระสาํคญั และ 
(ซ) การเพิม่ทุน การลดทุน หรอืกจิการอื่นใดซึ่งกฎหมายกําหนดใหต้อ้งใชค้ะแนนเสยีง

ไม่ตํ่ากว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

(3) ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน สําหรบัการดําเนินการในเรื่องที่มีประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กว่า 3 ใน 4 ซึ่งรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ทํารายการเกี่ยวโยงกนั หรอื
รายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย 



 

 คณะกรรมการ 
 
1. คณุสมบติัของกรรมการ 
 
ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิัทต้องมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วย บรษิัท
มหาชนจํากดักําหนด มจีํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิกว่า 15 คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
 
ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้
 
2. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ขอ้ 14. กรรมการมีสทิธิได้รบัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่เงนิเดือน เบี้ยประชุม    
เบีย้เลีย้ง โบนสั 
 
3.  การแต่งตัง้กรรมการ 
 
ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง 
 (2) ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพยีงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่ทัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิ 
  จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 (3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกเลอืกบุคคลมากกวา่  1  คน  เป็นกรรมการ  ผูถ้อืหุน้มสีทิธลิง 
  คะแนนเสยีงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนัน้ได้เท่ากบัจํานวนคะแนนเสยีงที่ตนมอียู่ ทัง้น้ีโดยจะ
  แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
 (4) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา  เป็นผู้ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
  จํานวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีบุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดั
  ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่
  ประชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 
ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 
 
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
 
 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาใหมไ่ด ้



 

 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 
1. การสอบบญัชี 
 
ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ งบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนน้ี  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจาํปี 
 (1) สําเนางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจ
  สอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
 (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 
2. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไร 
 
ขอ้ 41. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผล 
 
 เงนิปนัผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว  เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกําไร
สมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 
 
 การจา่ยเงนิปนัผลใหก้ระทาํภายใน  1  เดอืน   นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้  
แต่กรณี ทัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วการจา่ยเงนิปนัผลในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 
 
 บรษิทัอาจจา่ยเงนิปนัผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กไ็ด ้
 
ขอ้ 42. บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิ 
ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทุน
จดทะเบยีน 
 
 คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหม้เีงนิสาํรองประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ดาํเนินกจิการของบรษิทัดว้ยกไ็ด ้
 


