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การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือน นับแต่       
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจ านวนนั้นไดไ้ม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้าของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายทั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บห้าคน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสิบ
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
 

 ขอ้ 32 ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี   ว ัน เวลา        
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า
เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 

 ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้หน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ      
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

 ขอ้ 34 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1)   ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน             

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2)   ในกรณีต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้น         

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก.   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข.   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.   การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ        

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน           
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั  

 

 ขอ้ 35 กิจการอ่ืนท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษทั

  ไดจ้ดัการไป 
 (2)    พิจารณาและอนุมติังบดุล 
 (3)    พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4)    เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5)    แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 (6)    กิจการอ่ืน ๆ   
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คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ขอ้ 15 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  

 ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 (1) ใหผู้ถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีพึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
  กรรมการผูอ้อกไปนั้นจะไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 

 ขอ้ 21 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

เร่ืองอ่ืน ๆ   
 

 ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนัดประชุมสามญัประจ าปี 
  

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุ นท่ี ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  พร้อมกับรายงานการ
 ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 40 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

 ขอ้ 41 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี   
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

 ขอ้ 44 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น ให้บริษัทจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

ขอ้ 46 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
ท่ีใช้บังคับกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของ                   
บริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
 
 
 
 


