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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุรือ่งและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้นัน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื ผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบั
ไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบหา้ (45) วนัที่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ใน ขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

       ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดงักลา่วตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบั  
ในขณะนัน้ หรอืน ากฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่าน
สือ่อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่วมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ที่มาประชมุในที่ประชมุแหง่เดียวกนัตามวิธีการที่บญัญัติ
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้

 ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว 
และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์การจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสก็์ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัสง่ตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ์
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนีแ้ละจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัเก็บส าเนาหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการ
ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

         ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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 ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 ขอ้ 36. กิจการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ  

(7) กิจการอื่นๆ  

2. องคป์ระชุม  

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการป ระชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัด
ประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

3. การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท  

4. เงนิส ารอง 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน 

5. วิธีการเลอืกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไมไ่ด ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้ 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  

6. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนที่แนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะและก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบี ้ยเลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบรษัิท  

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือ
ลกูจา้งของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งบรษัิท  

7. คะแนนเสียง 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด      
ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ     
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

 (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 
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 (ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 (จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

 (ฉ) การเลกิบรษัิท 

 (ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

 (ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 


