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เลขท่ี SMD 06/2566      

27 กุมภาพันธ ์2566 

 
เร่ือง การก าหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566,การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานของปี 2565,แก้ไขข้อบังคับบริษัท และการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (ฉบับแก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2566 ของบริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันท่ี           
27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี ้

1. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เพื ่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท 

ประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

 

2. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไร

สุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี ้

2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยในรอบปีการด าเนินงานของป ี2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

▪ จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2565 ในอัตรา 0.75 บาท/หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 168.51 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท/หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 56.17 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 

112.34 ล้านบาท 

▪ วันก าหนดเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2566 

▪ วันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2566 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.75 บาท/หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.80 ของก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิได้
นิติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 

3. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จาก 112,350,000 บาท เป็น 112,341,908.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้น าจัดสรร 
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จ านวน 16,183 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

 

4. มีมติให ้น  าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือห ุ ้น ประจ าปี 2566 เพื ่ออนุม ัต ิแก ้ไขข้อบังค ับบร ิษ ัท ข้อ 

22,27,28,35,36,37,38,39 และ 40 เพื่อปรับปรุงการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

จ าเป็น อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และรองรับการจัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด  (ฉบับท่ี 4) มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบเพ่ิมเติม) 

 

5. มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้

เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวงเงินที่

เปลี ่ยนแปลงรวม 240 ล้านบาท ซึ ่งมาจากวงเงินคงเหลือที ่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม จึงถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่ต้องด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ สจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมี

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ระบุไว้ในค าขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย์และหนังสือช้ีชวน บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 

4  ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตาม

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือช้ีชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ใหม่ 

ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้
เงินโดยประมาณ 

ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ 

1.เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ
โครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับ 

90 ปี 2564-2566   

2.เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับ
การลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เชา่ 

150 ปี 2564-2566   

3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

  190 ภายในปี 2566-2567 

4.เพื่อใช้ลงทุนในบริษัทย่อย 
(บริษัท เสิร์ฟเฮลธ์ จ ากดั)  

  50 ภายในปี 2566 

รวม 240  240  
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6. มีมติให้น าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจ าปี 2566 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 
คณะกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการ 23,000.00 บาท 25,000.00 บาท 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 13,000.00 บาท 15,000.00 บาท 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ม ี 7,500.00 บาท 
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ,
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 

  

ประธานกรรมการ ไม่ม ี 20,000.00 บาท 
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ม ี 15,000.00 บาท 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ม ี ไม่ม ี
โบนัสคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่เกิน 2,000,000  บาท ต่อปี 

 

7. มีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง 

1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2785 หรือ 
2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6549 หรือ 
3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9919 หรือ 
4) นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9056 หรือ 
5) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9262 

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีเป็นจ านวนเงิน 2,150,000 บาทต่อป ี
 

8.   มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระที่กลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งอืน่ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1)  นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์  
2)  นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ 
3)  ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ 
4)  นางสาวกุลธิดา คุณวิเศษพงษ์ 
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9. มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันที่  26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.โดย

ประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้สอดคล้องตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์โดยก าหนดวันให้สทิธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันท่ี 15 

มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระดังนี้ 

 

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 

วาระที่ 3   พิจารณารับทราบผลการด าเนินของบริษัทประจ าปี 2565 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับ

ประชาชนเป็นครั้งแรก IPO จ านวน 240 ล้านบาท จากโครงการลงทุนศูนย์ตรวจการนอน

หลับ และโครงการลงทุนเครื่องมือแพทย์ให้เช่า เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและลงทุนใน

บริษัทย่อย 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2566 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลของปี 2565 

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัท มหาชน จ ากัด   

(ฉบับท่ี 4)  มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2565 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 

วาระที่ 13   อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

10. รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะเริ่มเผยแพร่บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.saintmed.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)  

ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากผุ้ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็น 

ของระเบียบวาระที่น าเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่ cs@saintmed.com หรือ  

โทรสารหมายเลข 02 966 6471 

 

 

 

http://www.saintmed.com/
mailto:cs@saintmed.com%20หรือ


บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

 
 

(นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์) 

เลขานุการบริษัท 

           บริษัท เซนต์เมด จ ากัด (มหาชน) 



ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม  
ณ 31 ธันวาคม 2565 

ข้อบังคับของบริษัทฯทีจ่ะแก้ไขโดยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2566 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 22 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงอยู่
รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชดุใหม่
เขา้รบัหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตาม
ค าสั่งศาล 
คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชดุใหม่ 
ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
สิบสี่ (14) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 22 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ยงัคงอยู่รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่า 
กรรมการชดุใหม่เขา้รบัหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 
พน้จากต าแหน่งตามค าสั่งศาล  
คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการ 
ชดุใหม่ ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ 
หุน้ไม่นอ้ยกว่าสิบสี่ (14) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุใน 
หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 
สาม (3) วนัติดต่อกัน ทัง้นีบ้ริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและการบอกกล่าวเตือน แจ้ง
ความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใด
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพต์ามวรรคก่อนก็ได้ 
 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 27 การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดภายในราชอาณาจกัรไทย ตามที่ประธานกรรมการ 
หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 27 การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดภายในราชอาณาจกัรไทย ตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้ถือ
ว่าส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม 
 
 



ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม  
ณ 31 ธันวาคม 2565 

ข้อบังคับของบริษัทฯทีจ่ะแก้ไขโดยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2566 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 28 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย จดัส่ง
หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน 
เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดนดัประชมุเรว็
กว่านัน้ก็ได ้      
                                   
 ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการก าหนดวนันดัประชมุภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 
ขอ้ 28 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ใน
กรณีทีบ่ริษัทไม่มีประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการต้ังแต่สองคน(2)คนเรียกประชุม 
คณะกรรมการได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้การนดัประชมุ
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 
ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปรอ้งขอใหม้ีการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ก าหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่าน้ันหากประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ ไม่ด าเนินการ กรรมการต้ังแต่สอง (2) คนขึน้ไปทีร้่องขอน้ัน สามารถ
เรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองทีร้่องขอได้ตามวิธีปฏิบัติใน
วรรคก่อน 
 
 

 
หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 35 การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดภายในราชอาณาจกัรไทย ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

 
หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 35 การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดภายในราชอาณาจกัรไทย ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด และ
หากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ให้ถือว่าส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานทีจั่ดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม 
ณ 31 ธันวาคม 2565 

ข้อบังคับของบริษัทฯทีจ่ะแก้ไขโดยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2566 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 36 ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชมุ
สามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท           
    การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั”                                                                
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ
หลายคน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือ
รอ้งขอนัน้จะตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้                                  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัท่ี
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวน
หุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกการประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร        
ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เรียกประชมุเองตามวรรคก่อนครัง้ใด มีจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 
 
                                                               

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 36 ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชมุ
สามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท        
       การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั”                                                                
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือ
หลายคน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือ
รอ้งขอนัน้จะตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้                                 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัท่ี
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวน
หุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกการประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร          
ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เรียกประชมุเองตามวรรคก่อนครัง้ใด มีจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท การส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นให้ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ หากผู้ถือหุ้นน้ันได้แจ้งความ
ประสงคห์รือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว       
 
           
 
 
                                                      



ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม 
ณ 31 ธันวาคม 2565 

ข้อบังคับของบริษัทฯทีจ่ะแก้ไขโดยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2566 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 37 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชมุดว้ยโดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 37 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชมุดว้ยโดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั ทัง้นีบ้ริษัทสามารถส่งหนังสือ
เชิญประชุมและบอกการกล่าวเตือน แจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการ
ประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์แทนการบอก
กล่าวในหนังสือพิมพต์ามวรรคก่อนก็ได้ 
 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 38 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่ม
ประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 
 
 
 
ในกรณีท่ี ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมงจ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผู้ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนัดประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 38 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ โดยต้องใช้วิธีการทีม่ีความ
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะน้ันได้ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น และต้องมีผู้ถือหุ้น
เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีท่ี ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียก
นดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการ 
เรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 



ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม 
ณ 31 ธันวาคม 2565 

ข้อบังคับของบริษัทฯทีจ่ะแก้ไขโดยมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2566 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 39 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุลซึ่งประธานกรรมการ
ก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี้ 
ก.     จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข.     ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 39 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบ 
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ
ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะหรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์และท าตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุลซึ่งประธานกรรมการ
ก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้
ก.     จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข.     ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค.     ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 40 การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่
ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ    
เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจ
ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุได ้              
ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ หรือเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 40 การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่
ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ                                                                       
 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุครบถว้นแลว้  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจ
ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชมุได ้ 
ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ หรือเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสรจ็ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และ
ระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั  
ทัง้นีบ้ริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและการบอกกล่าวเตือน แจ้งความหรือโฆษณา
ข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพต์ามวรรคก่อนก็ได้ 
 


