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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวกันหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พึงมีหรอืพึงจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถัดลงมามคีะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       
ชีข้าด  

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

ขอ้ 22.  กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมีสทิธไิด้รบัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบยีบของบรษิทั  

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั
ในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

หมวดท่ี 6 
กำรประชมุผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม         
ผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้
ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั 
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั 
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีส่บิห้า (45) วนันับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม 
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ
จะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้น (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ใน  
ที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน      
ทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง
เทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคัญ 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรอืการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่น
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่น ๆ 

หมวดท่ี 7 
กำรบญัชี กำรเงินและกำรสอบบญัชี 

ขอ้ 37.  รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สุดลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี  

ขอ้ 39. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการต้องจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุล
และงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี  

 (1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีอง
ผูส้อบบญัช ีและ 

 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน  

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั  

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ บญัชกี าไรขาดทุน 
และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทัเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย  
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หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ำรอง 

ขอ้ 44. ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมใิห้จ่าย 
เงนิปันผล  

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว  ให้รายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุม      
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัที่ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมต ิ
แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์
เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

ขอ้ 45. บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน  

 

 

 

 

 

 

 


