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ข้อบังคับของบริษทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใ้ชวิ้ธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูก
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 16. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน หรือผูถื้อหุน้คน
อื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบันี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเข้าชื่อกันเรียกประชุมตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือ
เพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทั่วราชอาณาจกัร 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบ
ฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน และตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุ
ไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้า
เขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชมุเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั                  
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุน้กู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ช) การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
(ซ) กรณีอื่นใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 35. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชี
ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 42.  ใหท่ี้ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ใน
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทตอ้งจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล   

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กันการจ่ายเงิน
ปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ให้
แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

 


