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ข้อบังคับบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือนนบัแต่
วนัสิ 0นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 0งหมดหรือผู้
ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั 0งหมดได้เข้าชื�อ
กนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการที�
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี 0คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอ
เพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั 0งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่วและ จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ที�ตั 0งของสาํนกังานใหญ่ หรือที�อื�นใดก็ตาม แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 0งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของหุ้นที�
จําหนา่ยได้ทั 0งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั 0งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั 0นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั 0นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอื
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั 0งหลงันี 0ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ทั 0งนี 0 หุ้นที�บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั 0นไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั�งเป็นประธานที�ประชุม ถ้าไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง
ซึ�งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในที�ประชมุ 
 ข้อ 43. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี 0 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
  (4) เลอืกตั 0งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  (5) แตง่ตั 0งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กิจการอื�น ๆ 
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การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นซึ�งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก

เสยีงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และเป็นไปตาม
แบบที�นายทะเบียนกําหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี 0 จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 42. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั 0น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี 0 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ 0นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี 0ขาด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี 0 ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจําหนา่ยจ่ายโอนกิจการทั 0งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอื�น 
(ข) การซื 0อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั 0งหมดหรือ    บางส่วนที�

สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�น
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ�มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิF หุ้นกู้  หุ้นกู้มีประกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 0อหุ้นหรือ

หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์อื�นใด ที�อาจกระทําได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั (งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 0งหมดนั 0น ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติตามที�กฎหมาย
กําหนด 

ข้อ 20. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั 0งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 0 
  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีงตามจํานวนหุ้นที�ตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั 0งหมดตาม (1) เลือกตั 0งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั 0งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั 0งในครั 0งนั 0น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 0งใน
ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั 0งในครั 0ง
นั 0นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี 0ขาด 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั 0ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่หนึ�งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม 
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กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 0นให้ใช้วิธี      จบั
สลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 0นเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการที�
จะออกตามวาระนี 0อาจได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
 ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบี 0ยประชุม บําเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นตามข้อบงัคบัหรือตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิ ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวน   
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั 0นกรรมการอาจได้รับเบี 0ยเลี 0ยง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
  ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ�งได้รับเลือกตั 0งเป็น
กรรมการในอนัที�จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท. 
การจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรเงนิกาํไร 

ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั 0งคราวในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั 0น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่

กรณี ทั 0งนี 0ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั 0นในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 
ข้อ 48. บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี 0จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสาํรองที�ได้ระบไุว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ลงมติเพื�อจดัสรรเงินไว้เป็นทนุ
สาํรองอยา่งอื�นตามที�เห็นสมควร เพื�อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
การออกหุ้นกู้ 
 ข้อ 9. บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบริุมสทิธิ หรือหุ้นบริุมสทิธิแปลงสภพหรือหลกัทรัพย์
อื�นใดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชน และ/หรือบคุคลใดๆ
ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 
  หุ้ นกู้ แปลงสภาพหรือหุ้ นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้ นสามัญให้กระทําได้ ทั ,งนี , ภายใต้ข้อบังคับ
บทบญัญตัิของกําหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
การเข้าทาํรายการทีเกียวโยง หรือการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริษัท 

ข้อ 52 ในกรณีที�บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการเกี�ยวกับการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ที�สาํคญัของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ที�ใช้บงัคบัการทํารายการที�เกี�ยว
โยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ที�สาํคญัของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัท
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�ประกาศดวักลา่วกําหนดไว้ในเรื�องนั 0น ๆ ด้วย 

 

 ข้อบังคับในหมวดนี 0ให้ใช้บังคับตราบเท่าที�บริษัทมีหน้าที�ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 


