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ข้อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุล
ในการที่ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้้
ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม ่และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้
ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 
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ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีง 
 เทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา 
 ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

ขอ้ 37. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี  ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่น ๆ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 16. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของ
บรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

 กรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
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(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเ กิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได  ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 21. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  
ไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ากึ่ง
หนึง่ (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ขอ้ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลี ้ยงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบ
ของบรษัิท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลกูจา้งของ
บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
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การจ่ายปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่  หา้มมิใหจ้่ายเงิน
ปันผลเงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บรุิมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้
บรุมิสทิธิไดร้บัเงินปันผลแตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีผลก าไรสมควรพอทีจ่ะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ 
ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 46. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่  
เก่ียวข้อง และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน  
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษัิท 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี 
 ของผูส้อบบญัชี และ 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยส์นิ
และหนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคลเหล่านั้นชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิหรอืสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษัิทได  ้

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


