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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น

หมวด 3 
กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ�ง ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย � คน โดยให้ที�ประชมุใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตั �ง 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือ

หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

ข้อ 15. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี �

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (�) เลือกตั �งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที�ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะเลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอื�นตามข้อบงัคบั หรือตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวาง

เป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั �นให้ได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 18.  ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั �ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถ้า

จํานวนกรรมการจะแบง่ออกเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม

หมวด � 
การประชุมผู้ถอืหุ้น

ข้อ 33. การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ 

ณ ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกําหนด

ในระหวา่ง �� วนั ก่อนวนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นนั �นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่น้อยกว่า �� วนั ก่อนวนัเริ�มงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุ้น 
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ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง การประชุมเช่นนี �ให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั

ดงักลา่วให้กระทําภายในสี�เดือนภายหลงัการสิ �นสดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นๆ ให้

เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื�อผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า

ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคนซึ�งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิ

ของของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด เข้าชื�อกนัทําหนงัสือฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการวิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนั �นจะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพื�อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการ

ต้องจดัประชมุภายใน � เดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ 

อนึ�ง คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั � วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ � วนั

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ �� คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทั �งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�

จําหนา่ยได้ทั �งหมด จึงจะครบองค์ประชมุ

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าร่วมประชมุ

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที� กําหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนั �นได้เ รียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ 

และใ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่า  �  วันก่อนวันประชุม  ในการประชุมค รั �งหลัง นี �

ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะใ ห้ผู้ อื� น เ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  

การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือ ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั

กําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี �

ก. จํานวนหุ้นซึ�งผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่

ข. ชื�อผู้ รับมอบฉนัทะ

ค. ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉนัทะให้เข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน

โดยให้ยื�นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�

ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อ 40. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น มติที�ประชุมผุ้ ถือหุ้นนั �น ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี �

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้น

หนึ�งเป็นเสยีงหนึ�ง ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี �ขาด

ข้อ 41. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําดงันี �

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบักิจการที�ทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีที�ผา่นมา

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีที�ผา่นมา

(3) พิจารณจดัสรรเงินปันผลและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน

(5) แตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน

(6) กิจการอื�นๆ

หมวดที� �
เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นครั �งคราวได้ เมื�อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัท 

มีกําไรพอสมควรที�จะกระทําเช่นนั �นได้ และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนั �นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�นสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี �จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ �� ของทนุจดทะเบียน

ในกรณีที�บริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ�มทุนแล้ว บริษัท

จะจ่ายเงินปันผลทั �งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้ นสามัญใหม่แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยได้รับความเห็นชอบจาก

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้

หมวดที� �
สมุดบัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 51. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ�มตั �งแตว่นัที� � มกราคม และสิ �นสดุวนัที� �� ธนัวาคม ของทกุปี

ข้อ 52. บริษัทจะต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายวา่ด้วยการนั �น
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ข้อ 53. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้อยที�สุดหนึ�งครั �งทุกรอบสิบสองเดือนอันเป็น

รอบปีในทางบญัชี เงินของบริษัท 

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ �นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ
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