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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การเรียกประชุม 
(ข้อ 31) คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับ

แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25  คน ซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  ได้เข้าช่ือกันท าหนังสือโดยระบุเหตผุลและวตัถุประสงค์ในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นร้องขอ 
คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ข้อ 32) ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

 
2. องค์ประชุม 

(ข้อ 33) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นและต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
เข้าร่วมประชุมไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
3. การมอบฉันทะ 

(ข้อ 35) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
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4. คะแนนเสียง 

(ข้อ 35) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นใดมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
(ฌ) การด าเนินการอื่นๆตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้วา่ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและสิทธิออกสียงลงคะแนน 

5.  การจ่ายเงนิปันผล 
 (ข้อ 44) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแตใ่นกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้น
บริุมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกตา่งจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทัง้นี  ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
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 (ข้อ 43) บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
 
 
หมายเหต ุ: ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูข้อบังคบับริษัทฉบบัเตม็ได้ท่ี www.origin.co.th 


