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ข ้อบงัคับบร ิษัทส่วนท ีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืห ุน้

การประชุมผู้ถอืห ุน้

ข ้อ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบรษัิท

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต่อ้ง

ระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้

การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียก ประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั

ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรยีกประชมุ

โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจาํนวนผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวข้อ้ 33 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท

ข ้อ 32. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

ประชมุ และเรือ่งท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ

จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ใหล้งโฆษณาคาํบอกกลา่วนดั

ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั

ทัง้นี ้ สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกาํหนดก็ได้

ข ้อ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25)

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง (1) ใน

สาม (3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้หนึง่ (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม

ประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ

ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด

ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ
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ข ้อ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรอืไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ี

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได้ ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี

ประชมุดงักลา่ว

ข ้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยี

เป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการ และมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่ (1) เป็นเสียงชีข้าด

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษัิท

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบง่ผลกาํไรขาดทนุกนั

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

(จ) การเพ่ิมหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท

(ฉ) การเลิกบรษัิท

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอ่ืน

ข ้อ 36. กิจการที่ท่ีประชมุสามญัประจาํปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้

1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษัิทในรอบปีท่ีผา่นมา

2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ

3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจา่ยเงินปันผล

4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ

5) พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี และ

7) กิจการอ่ืนๆ

เงนิปันผลและทุนสาํรอง

ข ้อ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

จา่ยเงินปันผล

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้

บรุิมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควร

พอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุ

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทัง้นี ้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหล้งโฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย

ข ้อ 45. บรษัิทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน

จดทะเบียน

คณะกรรมการ

ข ้อ 15. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทเพ่ือดาํเนินกิจการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย (5) คน แตไ่ม่

เกินสิบหา้ (15) คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ประเทศไทย และกรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกาํหนด

กรรมการของบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได้

ข ้อ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดไมไ่ด้

3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด

ข ้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน

กรรมการ ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม (1/3)

กรรมการซึง่พน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหนง่อีกได้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ

นัน้ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่

ข ้อ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอื

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จาํนวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตาม

ระเบียบของบรษัิท

ขอ้ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ

บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท
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บทเพ ิม่เตมิ

ข ้อ 53. ในการประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุคณะกรรมการ และ/หรอื การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิทนัน้ อาจจัดใหมี้

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี ้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าวจะต้อง

เป็นไปตามเง่ือนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกฎหมายหรอืประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด

ในการนี้ การสง่หนงัสือเชิญประชมุ รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุดงักลา่ว อาจสง่โดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสก็์ได้

ทัง้นี ้ ระยะเวลาในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและการโฆษณาในหนงัสือพิมพส์าํหรบัการประชมุในแต่ละกรณี รวมทัง้

หลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการสง่หนงัสอืนดัประชมุโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืประกาศ

เก่ียวขอ้งกาํหนด


