
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   

หน้า 1/4 

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา   ถ้าจํานวนกรรมการท่ี

 จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้   ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจาก

 ตําแหนง่ตามข้อนีจ้ะเลอืกตัง้ให้เข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็น  บริษัทมหาชนให้

 จบัฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป  ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจาก

 ตําแหนง่ 

 

หมวดท่ี 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

 สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด   หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด     จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้    แตต้่องระบเุหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ

ดงักลา่วด้วย   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

  

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ กําหนดวนั เวลา และ 

สถานท่ีในการประชมุผู้ถือหุ้น ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน      นอกเหนือไปจากท้องท่ีอนั

เป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ 

 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระ

 การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ือง

 ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

 ดงักลา่ว   และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่  7 วนัก่อนการประชุม  และโฆษณาคําบอก

 กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนักอ่นวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้าม)ี  มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน 

 หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของ

 จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด   จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
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 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด   เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง  1 ชัว่โมง   จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า 

ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้     หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ   

การประชมุเป็นอนัระงบัไป   ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มใิชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดั

ประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันี ้

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 37.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 

หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนกําหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชมุก่อน

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น   ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้    ถ้ามีรองประธานกรรมการ   ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถ้าไม่มีรอง

 ประธานกรรมการ   หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้   ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น

 ประธานท่ีประชมุ 

 

ข้อ 39. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ    ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  และออกเสยีงลงคะแนน   ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั   ให้ประธานในทีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75  ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน  โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 
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ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 
หมวดท่ี 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

 
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  เสนอต่อ

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปี  เ พ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี ้  

คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น   พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 

 (1) สาํเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว   พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี   

       ของผู้สอบบญัชี 

 (2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

 ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล 

 

 เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น  หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

 สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้   และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

 กรณี   ทัง้นี ใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น   และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน

 หนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 

ข้อ 46. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี   หัก

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมจํีานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน 
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ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

 

ข้อ 48. ผู้ สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี  เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน

 ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทในระหว่างเวลาทําการของบริษัท   ในการนี ้ ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ  

 พนกังาน ลกูจ้าง   ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท  และตวัแทนของบริษัท  รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง

 หรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

 

ข้อ 49. ผู้ สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล  บัญชี

 กําไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท   เพ่ีอชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น   ให้บริษัท

 จดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

    ___________________________________________ 


