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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุน้ การมอบฉันทะเพือ่เขา้ประชุมผู้ถือหุน้ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
 วิสามญัเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการ
 เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
 กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ 
 รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
 กรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ี
 การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ค รบเป็น
 องคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมในครัง้นั้นให้ แก่
 บรษัิท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
 และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
 หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
 กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชมุไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา
 ติดต่อกันไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งนี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียงตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมผีูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึง
จะครบเป็นองคป์ระชมุ   

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าก าร
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หน่ึง (1) มเีสียงหน่ึง (1) เสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่สีิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้

บคุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลิกบรษัิท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกับบรษัิทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรยีกประชมุมดีงันี  ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

คุณสมบตัิของกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการ การพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทเพื่อด าเนินกิจการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึง
 หน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถ่ิีนท่ีอยู่ในประเทศไทย 
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กรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนั้น ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5) ศาลมคี าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษัิท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท  

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง และมหีุน้นบัรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา
 ประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี
 ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนใน
 การประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
 ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
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มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษัิทมสีิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
 ลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
 หุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
 หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ งและ
 สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

การจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษัิทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่  หา้มมใิหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผล
แตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษัิทมผีลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเมื่อ
ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรอืท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้
เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน
ดว้ย 

ขอ้ 45.  บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน
 สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี  านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ผู้สอบบญัชี 

ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 43. ผูส้อบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
 เก่ียวกับบญัชีของบรษัิทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้รษัิทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพึง
 ไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
 

 

 

 


