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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
ผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอื

ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดได้
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั แต่ตอ้งระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์
ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่น้ีคณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อื
หุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 38. ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว
และ จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืในเขตจงัหวดัอนัเป็น    
ทีต่ ัง้ของส านกังานใหญ่ หรอืทีอ่ื่นใดกต็าม แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 
คน หรอืไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุม ใหม่ และ
ให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องคป์ระชุม 

ทัง้น้ี หุน้ทีบ่รษิทัเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ไมน่บัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มตีวัประธานกรรมการ 
หรอืประธานกรรมการมไิดม้าเขา้รว่มประชุม หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่ม ีหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คน
หนึ่งซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 

 ขอ้ 43. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัน้ี 
  (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
  (3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
  (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน 
  (6) กจิการอื่น ๆ 
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การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชมุผูถื้อหุ้นและสิทธิของผูถื้อหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลุนิตภิาวะแลว้เขา้ประชุมและออก
เสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และเป็นไปตาม
แบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 42. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิให้ถอืเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืจ าหน่ายจา่ยโอนกจิการทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัของบรษิทัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอื    บางสว่นที่

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคล
อื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้บุรมิสทิธิ ์ หุน้กู ้ หุน้กูม้ปีระกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

หรอืหุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด ทีอ่าจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลกิบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
 

คณุสมบติัของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้ 19. คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกวา่หา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย

กวา่กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูม้ ีคุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

 

ขอ้ 20. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
  (1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสยีงตามจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลาย
คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
กรรมการทีจ่ะออกตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 
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การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 
 ขอ้ 35. กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิเดือน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวน   แน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้กรรมการอาจไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 
  ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั ซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 

การจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไร 
ขอ้ 47. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม

อยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 
เงนิปันผลใหจ้า่ยตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีล

ก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทัง้น้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพด์ว้ย 
 

ขอ้ 48. บรษิทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีนนอกจากเงนิส ารองทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหล้งมตเิพื่อจดัสรรเงนิไวเ้ป็น
ทุนส ารองอยา่งอื่นตามทีเ่หน็สมควร เพือ่ด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด้ 

 

การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยง หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั 
ขอ้ 52. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่ส าคญัของบรษิทัตามความหมายตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์ที่ใช้บงัคบัการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีนหรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่กรณี
ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

 

 ข้อบังคับในหมวดน้ีให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 


