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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย หรืออาจจัดประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 

ขอ้ 36 ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า "ประชุมสามญั" 
การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เตอืนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า "ประชุมวสิามญั" 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอื
หลายคน ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยใน
หนังสอืรอ้งขอนัน้จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุ้นขา้งต้น ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ  รวมกนัได้
จ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตงักล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชุม 
โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เรยีกประชุมเองตามวรรคก่อนครัง้ใด มจี านวนผู้
ถอืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ผูถ้อืหุน้ตามวรรคก่อน
ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 

ขอ้ 37 ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ 
วนั เวลา ระเบยีบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา พร้อมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชน
จ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัตดิต่อกนั 
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ขอ้ 44 กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและบญัชกี าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอื่น ๆ 

 

องคป์ระชุม 

ขอ้ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี
หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม 
 
ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้
ถอืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้
ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใีช่เป็น
การเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรอืไม่อาจปฏิบตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อื
หุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

การลงคะแนนเสียง 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มส่ีวน
ไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

ขอ้ 43 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณี
อื่นตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้
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ในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน หรอืลดทุนของบรษิทั 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
ซ. การออกหุ้นเพื่ อช าระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เ ป็นทุนตามที่  ก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544 
 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 15 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า ( 5) คน และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการดว้ยกไ็ด ้
 
ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
 

ขอ้ 16 ผูเ้ป็นกรรมการบรษิทั ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

ขอ้ 17 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรกมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายบุคคลเป็น

กรรมการกไ็ด ้ในกรณีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได้ บุคลคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงเป็นผู้ได้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่
จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหเ้ป็นผูป้ระธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน

สาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุด
กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
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ขอ้ 23 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวควรออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 34 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก าหนด 
 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิรางวลั 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่
ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบบรษิทั 
 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทอืนสิทธขิองพนักงานและลูกจา้งบรษิทั ซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งบรษิทั  
 
การจ่ายค่าตอบแทนวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกับการด ารงคุณสมบตัิของ
กรรมการทีเ่ป็นอสิระตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 

 

เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 49 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ 
คณะกรรมการกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 
การจ่ายเงนิปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผล
นัน้ทางหนังสอืพมิพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีม่มีตเิช่นว่านัน้ 
 

ขอ้ 52 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร
สุทธ ิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 
 
นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้ลงมตใิห้จดัสรรเงนิทุน
ส ารองอื่นตามทีเ่หน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัดว้ยกไ็ด ้
 
เมื่อบริษัทได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น ทุนส ารองตาม
กฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามลูค่าหุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัได้ 


