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ข้อบังคับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ข้อ 16. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
ผู้ถือ หุ้น แต่ ละคนจะใช้ค ะแนนเสีย งที่มีอ ยู่ท ัง้ หมดตาม (1) เลือ กตัง้ บุ ค คลเดีย วกัน หรือ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ น กรรมการ จะแบ่ งคะแนนเสียงให้แ ก่ผู้ใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่บี ุคคลซึ่ งได้รบั การเลือ กตัง้ ในลาดับถัด ลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
ข้อ 22. กรรมการบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ในรูปของเงินรางวั ล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มผี ลตลอดไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะ
มีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสทิ ธิได้รบั เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษทั
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่ง ตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ก ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุ ม วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถอื หุ้นภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่
วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 33. ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการ
จะกาหนดก็ได้
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานใน
ทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
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(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุ คคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุ คคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
การเลิกบริษทั
การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น

ข้อ 36. กิจการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงิ นและกำรสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละคณะกรรมการต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้ รายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี และ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั
ข้อ 43. ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้ หมดของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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สิ่ งที่ส่งมำด้วย 9
หมวดที่ 8
เงิ นปันผลและเงิ นสำรอง
ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย
เงินปั นผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษทั ออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้หุน้ บุรมิ สิทธิ
ได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามทีก่ าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ทป่ี ระชุ มผูถ้ ือหุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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