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ข้อบงัคบับริษทั เฉพาะส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายในสี5 (4) เดอืนนับแต่วนัสิJนสุดของรอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 

 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื5นนอกจากวรรคหนึ5ง ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามญัเมื5อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
  
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ5งหรอืหลายคนซึ5งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10)  ของจํานวนหุน้ที5จําหน่ายไดท้ั Jงหมดจะ

เขา้ชื5อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื5อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื5องและ
เหตุผลในการที5ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีJ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีาร
ประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสี5สบิหา้วนั (45) วนันบัแต่วนัที5ไดร้บัหนงัสอืนั Jนจากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 
 ในกรณีที5คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทั Jงหลายซึ5งเขา้ชื5อกนัหรอื

ผูถ้อืหุน้คนอื5นๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามที5บงัคบัไวน้ั Jนจะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี5สบิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นีJใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที5คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทั
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที5เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีที5ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ที5เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี5ครั Jงใดจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ5งมาร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที5กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันีJ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี5ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที5
เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครั Jงนั Jนแกบ่รษิทั 

 
ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที5 วนัเวลา ระเบยีนวาระการ

ประชมุ และเรื5องที5จะเสนอต่อที5ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื5องที5จะเสนอเพื5อ
ทราบ เพื5ออนมตุ ิหรอืเพื5อพจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทั Jงความเหน็ของคณะกรรมการในเรื5องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อื
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั JงนีJ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพก์อ่นวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทั JงนีJ สถานที5ที5จะใชเ้ป็นที5ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที5ตั Jงสาํนกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืที5อื5นใดตามที5คณะกรรมการ
จะกาํหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี5สบิหา้ (25) คน

หรอืไมน้่อยกว่ากึ5งหนึ5ง (1/2) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทั Jงหมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ5งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที5จําหน่ายได้แล้วทั Jงหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที5ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั Jงใด เมื5อ
ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ5ง (1) ชั 5วโมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ5งมาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที5กาํหนดไวใ้น 
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 วรรคหนึ5ง หากการประชุมผูถ้อืหุน้ได้เรยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อื

หุน้นั Jนมใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่
 

ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที5ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที5ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที5ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที5ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที5ประชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในที5ประชุม
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที5ได ้ใหท้ี5ประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุคนใดคนหนึ5งมาเป็นประธานในที5ประชมุดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที5ประชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ5ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ5ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื5องใด ผู้ถือหุ้นคนนั Jนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื5องนั Jน นอกจากการออกเสียงเลือกตั Jง
กรรมการ และลงมตขิองที5ประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนีJ 
(ก) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั

ใหป้ระธานในที5ประชมุออกเสยีงเพิ5มขึJนอกีเสยีงหนึ5ง (1) เป็นเสยีงชีJขาด 
(ข) ในการกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทั Jงหมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชมุ 
(ค) ในกรณีดงัต่อไปนีJ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี5 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั Jงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั Jงหมดหรอืบางสว่นที5สาํคญัใหแ้กบุ่คคลอื5น 
(2) การซืJอหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื5นมาเป็นของบรษิทั 
(3) การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี5ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทั Jงหมดหรอืบางสว่นที5สาํคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื5นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื5นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื5อการแบ่ง
ผลกาํไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ5มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(5) การเพิ5มหรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั 
(7) การออกหุน้กูเ้พื5อเสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื5น 

 
ขอ้ 37. กจิการที5ที5ประชมุสามญัประจาํปีพึ5งกระทาํ มดีงันีJ 

(ก) รบัทราบรายงานขอคณะกรรมการที5แสดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีที5ผา่นมา 
(ข) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกีาํไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีี5ผา่นมา 
(ค) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทนุสาํรอง 
(ง) พจิารณาเลอืกตั Jงกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที5พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
(จ) พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พจิารณาแต่งตั Jงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนของบญัช ีและ 
(ช) กจิการอื5นๆ 
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ขอ้ 17. ใหท้ี5ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั Jงกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนีJ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ5งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ5ง (1) หุน้ต่อหนึ5ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที5มอียู่ทั Jงหมดตาม (ก) เลอืกตั Jงบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ดใ้น

กรณีที5เลอืกตั Jงบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(ค) บุคคลที5ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตั Jงเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการที5จะพงึมหีรอื

จะพงึเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ในกรณีที5บุคคลซึ5งได้รบัการเลอืกตั Jงในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวน
กรรมการที5จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั Jงในครั Jงนั Jน ใหป้ระธานในที5ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีJขาด 

 
ขอ้ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั Jง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ5งในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการ ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกล้ที5สุดกบัส่วนหนึ5งในสาม 
(1/3) กรรมการซึ5งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีได ้

 
 กรรมการที5ตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที5สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั Jนใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหาก

กรรมการที5สมคัรใจออกจากตําแหน่งยงัไม่ครบจํานวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที5อยูใ่นตาํแหน่งนานที5สดุนั Jนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 
ขอ้ 31. กรรมการมีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีJยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื5น ตามที5ที5ประชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณากาํหนดและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทั Jงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ5งมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวน
แน่นอนหรอืงานเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าที5ประชุมผูถ้อืหุน้จะมี
มตเิปลี5ยนแปลงเป็นอยา่งอื5นกไ็ด ้นอกจากนีJ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีJยเลีJยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

 ขอ้ความในวรรคหนึ5งจะไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที5ไดร้บัการแต่งตั Jงมาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั
ในอนัที5จะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที5เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

 
การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุ ณ วนัสิJนสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อที5ประชมุผู้

ถอืหุน้ในการประชมุสามญัประจําปี เพื5อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและ
งบกาํไรขาดทนุนั Jนใหเ้สรจ็กอ่นที5จะนําเสนอต่อที5ประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีJไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 

(ก) สําเนางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนที5ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทั Jงรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบ
บญัชแีละ 

(ข) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการพรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื5อประกอบรายงาน 
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ขอ้ 42. ใหท้ี5ประชมุสามญัประจาํปีแต่งตั Jงผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และกาํหนดจํานวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชนีั Jนผูส้อบ
บญัชซีึ5งพน้ตาํแหน่งไปแลว้นั Jนมสีทิธทิี5จะไดร้บัเลอืกใหก้ลบัมารบัตาํแหน่งไดอ้กี 

 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าที5ใดๆ ในบรษิทั ทั JงนีJ บรษิทัจะพจิารณาจดั
ใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชตีามหลกัเกณฑท์ี5กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
กฎหมายอื5นที5เกี5ยวขอ้ง 

 
ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีหีน้าที5เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครั Jงที5มกีารพจิารณางบดุล บญัชกีําไรขาดทุน

และปัญหาเกี5ยวกบับญัชขีองบรษิทั เพื5อชีJแจงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและเอกสาร
ทั Jงหมดของบรษิทัที5ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้ครั Jงนั Jนแกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 
เงินปันผลและเงินสาํรอง 
 
ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื5นนอกจากเงนิกาํไร ในกรณีที5บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปัน

ผล 
 
 เงนิปันผลนั Jนใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละกาํหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธิ

รบัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามที5กาํหนดไว ้

 เวน้แต่เป็นกรณีที5เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี5 การจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที5ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั Jงคราว เมื5อเหน็ว่าบรษิทัมผีลกาํไรสมควรพอที5จะ

ทาํเชน่นั Jน และเมื5อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ี5ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 
 ในกรณีที5บรษิัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที5จดทะเบียนไว้ หรอืบรษิทัได้จดทะเบียนเพิ5มทุนแล้ว บรษิัทจะ

จ่ายเงนิปันผลทั Jงหมดหรอืบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากที5ประชุมผูถ้อื
หุน้ 

 
 การจ่ายเงนิปันผลให้กระทําภายในหนึ5ง (1) เดอืน นับแต่วนัที5ที5ประชุมผูถ้ือหุ้น หรอืที5ประชุมคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทั JงนีJ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนั Jนในหนังสอืพมิพ์
เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 46. บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ5งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธปิระจําปีหกัดว้ย

ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุสาํรองนีJจะมจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน 

 

 

 

 




