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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุ ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบั
ไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

       ทัง้นี ้การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงักลา่วต้องปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั  
ในขณะนัน้ หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องนัน้มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุในที่ประชมุแหง่เดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติ
ไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

 ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจดัสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

         ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
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 ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 ข้อ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ  

2. องค์ประชุม  

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ  

3. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท  

4. เงนิส ารอง 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน 

5. วิธีการเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 16. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้  

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนที่แนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะและก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท  

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท  

7. คะแนนเสียง 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด      
ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
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 (ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 (ฉ) การเลกิบริษัท 

 (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 


