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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้  22. กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืนก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 6 การประชุมผูถื้อหุน้ ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้  3. ขอ้ความอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการ
ของบริษทั 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดเเต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเปีนการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แเต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า  (45)  วนั นบัเเต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผู ้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัดบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแค่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรดหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมเเละอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเปีนการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้เเก่บริษทั 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ือง ท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ
จะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  

ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
 
อา้งถึงขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 8 เงินปันผลและเงินส ารอง ก าหนดไวด้งัน้ี 

ขอ้ 45.   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย            
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 


