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ข้อบังคับของบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผู้ถอื หุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ
รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
กรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจั ดให้มี
การประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ค รบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่
บริษัท

ข้อ 32.

ในการเรี ย กประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ท าเป็ น หนัง สื อ นัด ประชุ ม โดยระบุ ส ถานที่ วัน เวลา ระเบี ย บวาระการประชุ ม
และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่อ ที่ ป ระชุม พร้อ มด้ว ยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุใ ห้ชัด เจนว่า เป็ น เรื่ อ งที่ จะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ข องบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้

ข้อ 33.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึง
จะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34.

ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ี
ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

ข้อ 36.

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไร
ขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท
(ช)
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

กิจการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัตขิ องกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 15.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
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กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 16.

ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บคุ คลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

ข้อ 18.

นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณ สมบัติ หรือ มี ลักษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก

ข้อ 19.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21.

ในกรณี ท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22.

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปั นผลและเงินสารอง
ข้อ 44.

ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณี บริษัทออกหุน้ บุริมสิทธิและกาหนดให้หนุ้ บุริมสิทธิได้รบั เงินปั นผล
แตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปันผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้ง
เป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ด้วย

ข้อ 45.

บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ผู้สอบบัญชี
ข้อ 41.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43.

ผู้ส อบบัญ ชี มี ห น้า ที่เ ข้า ร่ว มประชุมในการประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษั ท ทุก ครั้ง ที่ มีก ารพิ จารณางบดุล บัญ ชี ก าไรขาดทุน และปั ญ หา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทัง้ หมดของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึง
ได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย

