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ข้อบังคับของบริษัททีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
 วสิามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
 เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
 กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ 
 รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
 กรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหมี้
 การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ค รบเป็น
 องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัง้นัน้ให้ แก่
 บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
 และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัต ิ
 หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ย
 กวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
 ตดิตอ่กนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึง
จะครบเป็นองคป์ระชมุ   

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องคป์ระชมุตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือด  าเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
 หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
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กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ตอ่หนึ่ง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต  าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย่ื้นใบลาออกตอ่บรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบรษิัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมา
 ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มี
 ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนใน
 การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทน
 ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
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มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ  าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
 ลกัษณะอ่ืน ตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
 หุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
 หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ งและ
 สวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

การจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผล
แตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก  าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือ
ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้
เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ดว้ย 

ขอ้ 45.  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน
 สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญช ี

ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต  าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
 เก่ียวกบับญัชีของบรษิัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึง
 ไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
 

 

 

 


