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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิเลือกตัง้ บุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บคุ คลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การ
เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 21. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
ข้อ 22. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ตามข้อ 24.
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 24. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
(1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะมี
มติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ ถือหุน้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ ง
และเหตผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะทาใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึง่ ใบตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด และให้สง่ มอบต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั
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มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ นั้น
จะถือหุน้ ของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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สิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8
ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปั นผล
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้หนุ้ บุรมิ สิทธิ
ได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะ
ทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี ้
ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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