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ข้ อ บังคับ บริษัท ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดได้ เข้ าชื่อ
กันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น และนายทะเบี ย นทราบไม่ น้ อยกว่าเจ็ ดวันก่ อ นวัน ประชุม และให้ โฆษณาคํ าบอกกล่าวนัด ประชุม ในหนังสื อพิ ม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อในเขตจังหวัดอันเป็ น
ที่ตั ้งของสํานักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้ วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนันไม่
้ นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีตวั ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิ ได้ มาเข้ าร่ วมประชุม หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ได้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
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(5) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
การมอบฉัน ทะเพื่อ เข้ าประชุมผู้ถ อื หุ้น และสิท ธิข องผู้ถ ือ หุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 42. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
้
้ ถือหุ้น
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อ บางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นหรื อ
หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อนื่ ใด ที่อาจกระทําได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
คุณสมบัต ขิ องกรรมการ วิธ ีก ารเลือ กตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจัก รและจะต้ องเป็ นผู้มี คุณ สมบัติตามที่ก ฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 20. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลําดับถัดลง
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มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธาน
เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษั ทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการที่
จะออกตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทน และโบนัส กรรมการ
ข้ อ 35. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั ้นกรรมการอาจได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษั ท ซึ่งได้ รับเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ ายเงิน ปั น ผล และการจัด สรรเงิน กําไร
ข้ อ 47. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จา่ ยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
้
งสือพิมพ์ด้วย
กรณี ทั ้งนี ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
ข้ อ 48. บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ
ประจําปี หัก ด้ ว ยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสํารองนี จ้ ะมี จํานวนไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุน
สํารองอย่างอืน่ ตามที่เห็นสมควร เพือ่ ดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
การเข้ าทํารายการที่เ กี่ยวโยง หรื อ การได้ ม าหรือ จําหน่ ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ ข องบริษัท
ข้ อ 52. ในกรณี ที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณีให้ บริษัท
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนั ้น ๆ ด้ วย
ข้ อ บั ง คั บ ในหมวดนี ใ้ ห้ ใช้ บั ง คับ ตราบเท่ า ที่ บ ริ ษั ท มี ห น้ าที่ ต้ องปฏิ บัติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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