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หนา้ที่ 1 จาก 7 

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 24 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(ค) บุคคลท่ีไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้

ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจงึเลือกตัง้ในครัง้

นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธี

สมคัรใชข้องกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจลาออกจากต าแหนง่ยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรก

ก็ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อก

จากต าแหนง่ 

ขอ้ 26 นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 29 

(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 29 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
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หุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

ขอ้ 37 หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทหรือ

ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไป

จนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังาน

หรือลูกจา้งของบริษัทในอันท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือ

ลกูจา้งของบรษิัท 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี

จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ

วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั (45) 

วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น

ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุ

เองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อ

ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด

จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้

ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้แก่บริษัท 

ขอ้ 39 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย

กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม 

(3) วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

คณะกรรมการอาจก าหนดใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี ้ตอ้ง

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ

รกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย รวมทัง้ท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ

ใด ๆ ตอ่ไป 

ในกรณีท่ีเป็นการมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบรษิัทก าหนด และเป็นไปตามประกาศ 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิใด ๆ ตอ่ไป 

ขอ้ 40 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการ

ประชมุก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและจะตอ้ง

เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดซึ่งอยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

   1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถือหุน้ 

   2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

   3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 41 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุกนัไม่นอ้ย

กว่าย่ีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับ
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รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้

ถือหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้

ถือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่

เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส้งหนงัสือนดัประชมุ

ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ

เป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 42 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหนงึซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 43 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี ้

ขาด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือยางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือ

การควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุน

กนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ 

(5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(6) การเลิกบรษิัท 

(7) การออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายตอ่ประชาชน 
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(8) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 44 กิจการท่ีท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้

(ก) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(ข) พิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(ค) พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย 

(ง) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

(จ) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ฉ) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัขี และ 

(ช) กิจการอ่ืน ๆ 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 47 คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การท างบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

และคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุนัน้

ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 48 คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญั

ประจ าปี 

(ก) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 49 ใหท่ี้ประชมุสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีใหแ้ก่

ผูส้อบบญัชีนัน้ ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต าแหนง่ไปแลว้นัน้มีสิทธิท่ีจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งได้

อีก 

ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ท่ีใด ๆ ในบรษิัท 

ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาจดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย 

ตลอดจนทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหวางเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบ
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บญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษัท และ

ตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบ้คุคลเหล่านัน้ชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกับ

การด าเนินกิจการของบรษิัทตามท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจ าปีและตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านัน้ดว้ยว่า งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไร

ขาดทนุนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งและแสดงถึงกิจการท่ีแทจ้รงิและถกูตอ้งของบริษัทหรือไม ่

ขอ้ 51 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบ

แสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทนุ และปัยหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบ

บญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัใน

การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 52 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของท่ีประชุม

คณะกรรมการลงไวใ้นสมุดบนัทึกรายงานการประชมุโดยถูกตอ้ง สมดุนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ บริษัท 

ทัง้นี ้รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมการตอ้ง

จดัท าใหเ้สรจ็ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแตว่นัประชมุ 
หมวดที ่8 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 53 หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมิใหจ้า่ยเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและ

ก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิรบัเงินปันผลแตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้ 

เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคส่ี การจา่ยเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล

ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงิน

ปันผลดงักลา่วใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

ในกรณีท่ีบรษิัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทน

แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นโดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้
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การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอก

กลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 54 บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร

สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจ

เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินส ารองอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือการด าเนินกิจการ

ของบรษิัทก็ได ้

เม่ือไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย 

และทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

 

 


