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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  
(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชว้ิธีการออกเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกตัง้บคุคลท่ี

ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด  ้
(3) ในกรณีเลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบ้คุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั

เลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการ
เลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 21. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่
ในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้

ขอ้ 22. นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรอื มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ตามขอ้ 24. 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 24. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย
กวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ 
(1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ขอ้ 26. กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอื
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้จะมี
มติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้ กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบ
ของบรษัิท 
ขอ้ความในวรรคหนึง่จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรอืลกูจา้งของ
บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
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ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุ 
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่ถือหุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้  แตต่อ้งระบเุรือ่ง
และเหตผลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีาร
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนั
หรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนั ไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดย
บรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัขอ้ 39 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กิดจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 38. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอื เพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้้
ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุตามที่กฎหมายก าหนด 
ทัง้นี ้ สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผู้
ถือหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
นดัประชมุใหม ่ และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจะท าใบมอบฉนัทะในการเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนไดค้ราวละไมเ่กินหนึง่ใบตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และใหส้ง่มอบตอ่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บั
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มอบฉนัทะจะเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการดงักลา่วนัน้จะมีไดเ้พยีงบคุคลเดยีวเทา่นัน้ไมว่า่ผูถื้อหุน้นั้น
จะถือหุน้ของบรษัิทมากหรอืนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

ขอ้ 40. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ี
ประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 41. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็น
พิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และ
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบับคุคลอืน่โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท  
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

ขอ้ 43. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการจา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่น ๆ 
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ขอ้ 51. หา้มจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน
ปันผล 
เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตใ่นกรณีบรษัิทออกหุน้บรุมิสทิธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสทิธิ
ไดร้บัเงินปันผลแตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
การจา่ยเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดอืน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอื ที่ประชมุคณะกรรมการลงมต ิ
แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 53. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 




