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ข้อบังคับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดหรือ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดได้
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์
ในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื
หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 38. ในการเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ค ณะกรรมการจัด ท าเป็ น หนังสือ นัด ประชุ ม ระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือในเขตจังหวัดอันเป็ น
ทีต่ งั ้ ของสานักงานใหญ่ หรือทีอ่ ่นื ใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมงจ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุม ใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนัน้ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มตี วั ประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่ม ี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือ กผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 43. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงผลการดาเนินการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นและสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 42. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญของบริษทั ให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ บางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั
(ฉ) การออกหุน้ บุรมิ สิทธิ ์ หุน้ กู้ หุน้ กูม้ ปี ระกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
หรือหุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด ทีอ่ าจกระทาได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น
คุณสมบัติของกรรมการ วิ ธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อ 19. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้ว ยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรและจะต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
ข้อ 20. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลง
มามีค ะแนนเสียงเท่ากัน เกิน จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้ เป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั
สลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่ อไป ให้ก รรมการคนที่อ ยู่ในต าแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ น ผู้อ อกจากตาแหน่ ง
กรรมการทีจ่ ะออกตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
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การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ
ข้อ 35. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป ของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็ จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุ มตั ิ ซึ่งอาจกาหนดเป็ น
จานวน แน่ น อนหรือวางเป็ น หลัก เกณฑ์ และจะกาหนดเป็ น คราว ๆ ไป หรือ จะให้ม ีผ ลตลอ ดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ กรรมการอาจได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
การจ่ายเงิ นปันผล และการจัดสรรเงิ นกาไร
ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้จา่ ยตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผล
กาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั น ผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับ แต่ วนั ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 48. บริษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสารองทีไ่ ด้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ น
ทุนสารองอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ดาเนินกิจการของบริษทั ก็ได้
การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง หรือการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ข้อ 52. ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี าคัญของบริษทั ตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ท่ใี ช้บงั คับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษทั จดทะเบียนหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
ข้อ บังคับ ในหมวดนี้ ให้ใช้บ ังคับ ตราบเท่ าที่บ ริษัท มีห น้ าที่ต้อ งปฏิบ ัติต ามหลัก เก ณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

