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หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ 

 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม 
2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติขอท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บังคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น 

และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 

 
 

          ท่านผูถื้อหุ้นสามารถยืนยนัจ านวนหลักทรัพย(์หุ้น)ท่ีถืออยู่ได้ท่ี บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
         คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ   โทร.02-009 9383  email: orathai.p@set.or.th 
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ข้อบังคับบริษทัฯ ในส่วนที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 

 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้ 19. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้ง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการ  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ตอ้งเลือกตั้ง 

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัจ านวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจ
ไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25.  กรรมการของบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงค่าตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  
เบ้ียเล้ียง  โบนสั  บ าเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
บริษทั 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 39  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องรวมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั
สามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้
นดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้งด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวธีิใดๆ ก็ตาม ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

        (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
        (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษทั 
     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

      คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ
เม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ไดเ้ขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น แต่ตอ้ง
ระบุเร่ือง เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี
คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการปรในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 39  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องรวมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 37. การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุวนัท่ี เวลา ระเบียบวาระการประชุม  
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
ทราบ  เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั
สามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือสถานท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุ
นิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้อง
ขอใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้
นดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีประธานกรรการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ขอ้ 41. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตอ้งด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ขอ้ 42. การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระท าดว้ยวธีิใดๆ ก็ตาม ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 43.   ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ และมติของท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
(ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุน การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน หรือการออกหุน้กู ้
(ฌ)  การควบรวมกิจการหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

        (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 
        (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
       (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
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หมวดที ่6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ขอ้ 49.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรและในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลฯ 
เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้ 50.    บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั 
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ลงมติจดัสรรเงินส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้


