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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไมน้่อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน ซึ่งมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลา
ติดต่อกันไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า ( 25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ   

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้ นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้ าท่ีได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไมม่รีองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมอ่ยู่ในท่ีประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ี
ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึง (1) มเีสียงหน่ึง (1) เสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมสี่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมดีงันี  ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอ่ืน ๆ 

คุณสมบตัิของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 15. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไมน้่อยกว่าก่ึง
 หน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมถ่ิีนท่ีอยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) ในกรณีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมหีรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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ข้อ 17. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมือ่
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. 
(5) ศาลมคี าสัง่ให้ออก 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมหีุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบัติ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ  
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ งและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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การจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่  ห้ามมใิห้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผล
แตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมือ่เห็นว่าบริษัทมผีลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้ง
เป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม ( 3) วัน
ด้วย 

ข้อ 45.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทนุ
 สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ผู้สอบบญัชี 

ข้อ 41.  ผู้สอบบญัชีบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 43. ผู้ สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา
 เก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึง
 ได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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