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                                                                                                                                           สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 
ข้อบังคับบร ิษัทฯ  ทเีกยีวข ้องกับการประชุมผู้ถอืห ุ้น  

การประชุมผู้ถอืห ุ้น  การมอบฉันทะเพอืเข ้าประชุมผู้ถอืห ุ้น  และสทิธ ิการออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ  31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสีเดือนนบัแตว่นัสนิสดุของ  

รอบปีบญัชีของบรษัิท คณะกรรมการจะจดัสง่เอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือนดัประชมุสามญั
ประจาํปี 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ 

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนงึหรอืหลายคนซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุรอืงและเหตผุลในการทีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีสบิหา้วนั นบัแตว่นัทีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีคณะกรรมการไมจ่ดัใหมี้การประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทงัหลายซงึเขา้ชือกนั 

หรอืผูถื้อหุน้คนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นั จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีสิบหา้วนันบัแตว่นัครบกาํหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครงัใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึ 

มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิทขอ้   ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครงันนัแก่บรษัิท 

 

ข้อ  32. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที วนัเวลา  

ระเบียบวาระการประชมุและเรอืงทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรอืงที
จะเสนอเพือทราบ เพืออนมุติั หรอืเพือพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการในเรอืงดงักลา่ว และ
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนัดว้ยการประชมุผูถื้อหุน้จะประชมุ ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตงั
สาํนกังานแหง่ใหญ่  สาํนกังานสาขาหรอืทอ้งทีในจงัหวดั ใกลเ้คียง หรอืทอ้งทีอืนใดตามทีประธานกรรมการหรือผูซ้งึไดร้บั
มอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

 

ข้อ  . ประธานกรรมการมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชมุเพือความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และเพือใหเ้กิดความเป็น
ธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย 
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ข้อ  . ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีสบิหา้คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนงึในสามของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 

ข้อ  . การประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด ปรากฏวา่เมือลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนงึชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาเขา้ประชมุยงัไม่
ครบองคป์ระชมุตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบันี หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รยีกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ข้อ  . ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซงึมาประชมุเลือกผูถื้อ
หุน้คนหนงึเป็นประธานทีประชมุ 

 

ข้อ  . ประธานในทีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและตอ้งดาํเนินการ
ประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดในหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบ
วาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

 

ข้อ  . ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผูถื้อหุน้แทนตนก็ได ้แตผู่ร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งยืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรอืประธานทีประชมุ หรอืผูที้ประธานทีประชมุกาํหนด ณ 
สถานทีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

 

ข้อ  . การออกเสียงลงคะแนนไมว่า่จะกระทาํดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ใหน้บัหนงึหุน้เป็นหนงึเสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรอืงใดซงึทีประชมุจะไดล้งมติ ผูน้นัไมมี่สทิธิจะออกเสียงลงคะแนนในขอ้นนั นอกจากการออกเสียลงคะแนน
เลือกตงักรรมการ 

 

ข้อ  . เวน้แต่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอืน มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 

 (1)   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนั
ใหผู้เ้ป็นประธานในทีประชมุมีคะแนนอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

( ) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 
(ข)  การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การออกหุน้กู ้
 

ข้อ  . กิจการซงึทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี 

1) พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกาํไร 
4) พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
5) พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท 
6) พิจารณากิจการอืนๆ (ถา้มี) 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการ  การพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ  .  คณะกรรมการของบรษัิทจะพงึมีจาํนวนเทา่ใดใหที้ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่หา้คน 
และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กงึหนงึของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการของบรษัิทไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  คณะกรรมการบรษัิทจะประกอบดว้ยกรรมการทีมีความเป็นอิสระ ไมน่อ้ยกวา่หนงึใน
สามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ความเป็นอิสระดงักลา่วยดึตามกฎเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

 

ข้อ  . ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ  ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนงึหุน้ต่อหนงึเสียง และผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงของตนทีมีอยูท่งัหมดเลือกตงับคุคลคนเดียวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้ บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงเหน็ชอบ
สงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการเทา่จาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตงัในครงันนั ในกรณี
ทีบคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตงัในครงั
นนั ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

ข้อ  . ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสามของจาํนวนกรรมการ
ทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัสว่นหนงึในสาม
กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผู้
ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการคนทีไดอ้ยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บั
เลือกตงัเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้
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ข้อ  18 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการตอ้งพน้ตาํแหน่งเมือ ตาย ลา ออก ศาลมีคาํสงัใหอ้อก ขาด
คณุสมบติั หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั หรือทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

 
ข้อ  19. กรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง ใหยื้นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกใหมี้ผลทนัทีนบัแต่วนัทีใบลา

ออกไปถงึบรษัิท กรรมการซงึลาออกนนัจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
ข้อ  20 ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุน นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซงึมี
คณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน ซงึเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่น
ตาํแหน่งไดเ้พียงเทา่วาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการซงึตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนงึตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

 
ข้อ  30. กรรมการมีสทิธิไดร้บับาํเหน็จและคา่ตอบแทน ซงึค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะอยา่งหนงึอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
หรอืทงัหมดรวมกนัก็ได ้ อาทิเช่น คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน เบียประชมุ เบียเลียง โบนสั สวสัดิการ 
หลกัทรพัยข์องบรษัิท หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนก็ได ้ทงันี ตามทีทีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณากาํหนดซงึอาจ
กาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรอืจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการ
เปลียนแปลงก็ได ้การจ่ายบาํเหน็จ คา่ตอบแทน หรอืผลประโยชนอื์นใดใหแ้ก่กรรมการดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้
กบัการดาํรงคณุสมบติัของกรรมการทีเป็นอิสระซงึกาํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยค์วามใน
วรรคแรกไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจา้งของบรษัิทซงึไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการในอนัทีจะไดร้บั
เงินเดือน คา่ตอบแทน และผลประโยชนอื์นใดในฐานะทีเป็นพนกังานและลกูจา้งบรษัิท 

 

การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไร  

ข้อ  44. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอืน นอกจากเงินกาํไร และในกรณีทีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิ
ใหแ้บง่ปันเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั เวน้แตจ่ะไดมี้กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนสาํหรบัหุน้
บรุมิสทิธิ คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว ในเมือเหน็วา่บรษัิทมีกาํไรสมควร
พอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนงึเดือน นบัแตว่นัทีทีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แตก่รณี ทงันีให้
แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 
ข้อ  45. บรษัิทจะจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน    เวน้แต่
กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนหรอืกาํหนดใหมี้ทนุสาํรองมากกวา่นนั 
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ผู้สอบบัญชี 

ข้อ  46. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ ในบรษัิท 
 

ข้อ  47. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครงัทีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี
กาํไรขาดทนุ และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษัิท เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ 

 

การเพมิทุนและการลดทุน  

ข้อ  48. ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติับรษัิทมหาชน จาํกดั บรษัิทอาจเพิมทนุของบรษัิทขนึจากจาํนวนทีจด
ทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการออกหุน้ใหมเ่พิมขนึโดยมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 
 
ข้อ  49. หุน้ทีออกใหมใ่นการเพิมทนุจะเสนอขายทงัหมดหรอืบางสว่นก็ไดแ้ละ จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสว่น
จาํนวนทีผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีอยู่แลว้ก่อน หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรอื บคุคลอืนไมว่า่ทงัหมดหรอืแตบ่างสว่นก็ 
ได ้ทงันี ตามมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 
 
ข้อ  50. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 9 บรษัิทจะลดทนุของบรษัิทจากจาํนวนทีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมลูคา่หุน้ แต่ละ
หุน้ลงหรอืลดจาํนวนหุน้ใหน้อ้ยลง หรอืโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนทีจาํหน่ายไมไ่ดห้รอืยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายโดยมติ
ของทีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียง 
 
ข้อ  51. บรษัิทจะลดทนุลงไปใหถ้งึตาํกวา่จาํนวนหนงึในสีแหง่ทนุของบรษัิททงัหมดหาไมไ่ด ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


