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ข้อบงัคับของบริษัทที-เกี-ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ Aน ณ ท้องทีDอนัเป็นทีDตั Aงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีD (4) เดือนนบัแต่วนัสิ Aนสดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท  

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืDนนอกจากทีDกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืDอใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมืDอผู้ ถือหุ้นคน
หนึDงหรือหลายคนซึDงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (XY) ของจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้ทั Aงหมด จะเข้าชืDอ
กนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืDอใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรืDองและ
เหตผุลในการทีDขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี A ให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีDสบิห้า (Z[) วนันบัแตว่นัทีDได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีทีDคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั AงหลายซึDงเข้าชืDอ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืDน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีDบงัคบัไว้นั Aนจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีDสบิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี A ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีDคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีDเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 
ในกรณีทีDปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีDเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีDครั Aงใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึDง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีDกําหนดไว้แหง่ข้อ 39. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีDต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จา่ยทีDเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั Aงนั Aนให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 38. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aน ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานทีD วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรืDองทีDจะเสนอตอ่ทีDประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืDอง
ทีDเสนอเพืDอทราบ เพืDออนมุตัิ หรือเพืDอพิจารณา พร้อมทั Aงความเห็นของคณะกรรมการในเรืDองดงักลา่ว และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนัก่อน
วนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (f) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 39. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า

ยีDสบิห้า (h[) คน หรือไมน้่อยกวา่กึDงหนึDง (X/h) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Aงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึDงในสาม (X/f) ของจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้ทั Aงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  
 ในกรณีทีDปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Aงใด เมืDอลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึDง (X) ชัDวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึDงมาเข้า

ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามทีDกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุ
ใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Aงหลงันี Aไม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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การมอบฉันทะเพื-อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อืDนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชืDอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีDนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํ า กัด กํ า ห น ด  โ ด ย ใ ห้ ม อ บ แ ก่ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ห รื อ บุค ค ล ซึD ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด ไ ว้   
ณ สถานทีDประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี A  

 
(1) จํานวนหุ้นทีDผู้มอบฉนัทะนั Aนถืออยู ่
(2) ชืDอผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครั AงทีDของการประชมุทีDมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ข้อ 41. การประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีDประชุม 

จะมีมติให้เปลีDยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึDงมา
ประชมุ 

 
 เมืDอทีDประชุมพิจารณาเรืDองตามระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึDงมีหุ้ น

รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึDงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้ทั Aงหมด อาจขอให้ทีDประชมุพิจารณาเรืDองอืDน
นอกจากทีDกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 

 
 ในกรณีทีDทีDประชุมพิจารณาเรืDองตามระเบียบวาระทีDกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรืDองทีDผู้ ถือหุ้นเสนอ

เพิDมเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลืDอนพิจารณา ให้ทีDประชมุกําหนดสถานทีD วนั และเวลาทีDจะประชมุครั Aงต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานทีD วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่เจ็ด (d) วนั ก่อนวนัประชมุ ทั Aงนี A ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนัสาม (f) วนั
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (f) วนั 

 
ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานทีDประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีDประธานกรรมการไม่อยู่ในทีDประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าทีDได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีDได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึDงเป็นประธานในทีDประชมุ 

 
ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้ นทีDตนถืออยู่โดยถือว่าหนึDง (1) หุ้ น  

มีหนึDง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  
ร้องขอ และทีDประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั Aน 
ให้เป็นไปตามทีDประธานในทีDประชมุกําหนด 

 
ข้อ 44. มตขิองทีDประชมุผู้ ถือหุ้นนั Aนให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี A 
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในทีDประชมุออกเสยีงเพิDมขึ AนอีกเสยีงหนึDงเป็นเสยีงชี Aขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี A ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีD  (3/4) ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Aงหมดหรือบางสว่นทีDสาํคญัให้แก่บคุคลอืDน 
(ข) การซื AอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืDนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีDยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั Aงหมดหรือบางส่วน 
ทีDสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืDนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืDน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิDมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิDมทนุ การลดทนุ และการออกหุ้นกู้  
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 
คุณสมบตัขิองกรรมการ วธีิการเลือกตั Hงกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึDง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า ([) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึDง

หนึDง (X/h) ของจํานวนกรรมการทั Aงหมดต้องมีถิDนทีDอยูใ่นราชอาณาจกัร  
 
 ให้คณะกรรมการเลือกตั Aงกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ

ตําแหน่งอืDนตามทีDเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีDตามข้อบังคับในกิจการซึDงประธาน
กรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 17. ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั Aงกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี A 
 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึDงมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นทีDตนถือ 
  
(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีDมีอยู่เลือกตั Aงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีทีDเลอืกตั Aงบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 
(3) บุคคลซึDงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั Aงเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีDจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั Aงในครั Aงนั Aน ในกรณีทีDบุคคลซึDงได้ รับการเลือกตั Aงในลําดับ 
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีDจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั Aงในครั Aงนั Aนให้ผู้ เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี Aขาด 

 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั Aง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึDงในสาม 

(X/f) เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีDสุด
กับส่วนหนึDงในสาม (X/f) 

 
 กรรมการทีDจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีDสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั Aน ให้จับสลากว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีDอยู่ในตําแหน่งนานทีDสุดเป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง 
 
 กรรมการซึDงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนี Aอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อ 33. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีDประชุมผู้ ถือหุ้นจะกําหนด โดยมติของทีDประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (h/f) ของจํานวนเสยีงทั Aงหมดของผู้ ถือหุ้นซึDงมาประชมุ 
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กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี Aยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอืDน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีDทีDประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึDงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีDยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั Aนให้ได้รับเบี Aยเลี Aยงและสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 
 ในการประชุมผ่านสืDออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี Aยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี Aยประชุมแก่

กรรมการซึDงได้แสดงตนเข้าร่วมประชมุผา่นสืDออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

ความตามข้อนี Aไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึDงได้รับเลือกตั Aงเป็นกรรมการ ในอนัทีD
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีDเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบตัิของกรรมการทีDเป็นอิสระตามทีDกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
 
ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืDนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีDบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล 
 

เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากทีDประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

 
ในกรณีทีDบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไมค่รบตามจํานวนทีDจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิDมทนุแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั Aงหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีD
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้   
 

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้เป็นครั AงคราวเมืDอเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอทีDจะทําเชน่นั Aน และเมืDอได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึDง (X) เดือนนบัแต่วนัทีDทีDประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั Aงนี A ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั Aนในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (f) วนัด้วย 
 

ข้อ 54. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึDงไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ([) ของกําไรสทุธิประจําปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี Aจะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (XY) ของทนุจด
ทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรทนุสํารองอืDน 
ตามทีDเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
 เมืDอบริษัทได้รับอนุมตัิจากทีDประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืDน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน

สาํรองสว่นลํ Aามลูคา่หุ้นตามลาํดบัเพืDอชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 
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ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ Aนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ทีD
ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปีเพืDอพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีDประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 59. ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั Aงผู้สอบบญัชีทกุปี โดยทีDประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึDงออกไป

นั Aนกลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ ให้ทีDประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนทีDผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
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