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                                                                                                                                           สิงทสี่งมาด้วย  
ข ้อบังคับบร ิษัทฯ  ทเีกียวข ้องกับการประชุมผู้ถอืห ุน้  

การประชุมผู้ถ ือห ุน้  การมอบฉันทะเพอืเข ้าประชุมผู้ถ ือห ุน้  และสิทธ ิการออกเสียงลงคะแนน  

ข ้อ  .  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสีเดือนนบัแตว่นัสินสดุของ  

รอบปีบญัชีของบรษัิท คณะกรรมการจะจดัสง่เอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ 

ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนงึหรอืหลายคนซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละสิบของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามญัเมือใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุรอืงและเหตผุลในการทีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหา้วนั นบัแตว่นัทีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทงัหลายซงึเขา้ชือกนั 

หรอืผูถื้อหุน้คนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นั จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีสิบหา้วนันบัแตว่นัครบกาํหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครงัใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึ 

มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิทขอ้   ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครงันนัแก่บรษัิท 

 

ข ้อ  . ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที วนัเวลา  

ระเบียบวาระการประชมุและเรอืงทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่ 

เป็นเรอืงทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุติั หรอืเพือพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรือง 

ดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอก 

กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกวา่สามวนัดว้ย 

การประชมุผูถื้อหุน้จะประชมุ ณ ทอ้งทีอนัเป็นทีตงัสาํนกังานแห่งใหญ่  สาํนกังานสาขาหรอืทอ้งทีในจงัหวดั  

ใกลเ้คียง หรอืทอ้งทีอืนใดตามทีประธานกรรมการหรอืผูซ้งึไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 

 

ข ้อ  . ประธานกรรมการมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชมุเพือความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และเพือใหเ้กิด 

ความเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย 
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ข ้อ  . ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ยีสิบหา้ 

คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของจาํนวน 

หุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 

ข ้อ  . การประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด ปรากฏวา่เมือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนงึชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาเขา้ประชมุ 

ยงัไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกาํหนดในขอ้บงัคบันี หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รยีกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้รอ้งขอ     

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชมุ 

ใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่ 

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข ้อ  . ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชมุผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให ้       

รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซงึมา
ประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนงึเป็นประธานทีประชมุ 

 

ข ้อ  . ประธานในทีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและตอ้ง 

ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดในหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตท่ีประชมุจะมีมติให ้

เปลียนลาํดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 
 

ข ้อ  . ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผูถื้อหุน้แทนตนก็ได ้แต ่

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งยืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรอืประธานทีประชมุ หรอืผูท้ีประธานที 

ประชมุกาํหนด ณ สถานทีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้ประชมุ 

 

ข ้อ  . การออกเสียงลงคะแนนไม่วา่จะกระทาํดว้ยวิธีใดๆ ก็ตาม ใหน้บัหนงึหุน้เป็นหนงึเสียง ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่น 

ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรอืงใดซงึทีประชมุจะไดล้งมติ ผูน้นัไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในขอ้นนั นอกจากการออก 

เสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 
 

ข ้อ  . เวน้แต่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดัจะบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอืน มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนัให ้

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 
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  (1)   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานในทีประชมุมีคะแนนอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

  ( ) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 
(ข)  การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค)  การทาํ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การออกหุน้กู ้
 

ข ้อ  . กิจการซงึทีประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงันี 

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

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ  ค่าตอบแทนกรรมการ  การพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข ้อ  .  คณะกรรมการของบรษัิทจะพงึมีจาํนวนเท่าใดใหท้ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แตต่อ้งไม่นอ้ยกว่าหา้ 

คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการของ 

บรษัิทไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
 

คณะกรรมการบรษัิทจะประกอบดว้ยกรรมการทีมีความเป็นอิสระ ไม่นอ้ยกวา่หนงึในสามของจาํนวน 

กรรมการทงัหมด ความเป็นอิสระดงักลา่วยดึตามกฎเกณฑข์องกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ข ้อ  . ใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ  ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนน 

เสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง และผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงของตนทีมีอยู่ทงัหมดเลือกตงับคุคล 

คนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้บคุคลซงึไดร้บั 

คะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะ 
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พงึเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน 

กรรมการทีจะพึงมีหรอืจะพงึเลือกตงัในครงันนั ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 

ข ้อ  . ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสามของจาํนวน 

กรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสดุกบัสว่น 

หนงึ    ในสาม 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก 

วา่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนทีไดอ้ยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกจากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดร้บัเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้

 

ข ้อ  18 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการตอ้งพน้ตาํแหน่งเมือ ตาย ลา ออก ศาลมีคาํสงัใหอ้อก ขาด 

คณุสมบติั หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั หรือทีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง ใหยื้นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกใหมี้ผลทนัทีนบัแต่ 

วนัทีใบลาออกไปถึงบรษัิท กรรมการซงึลาออกนนัจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20 ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือก 

บคุคลซงึมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนใน 

การประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน ซงึเขา้เป็นกรรมการแทน 

ดงักลา่วจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการซงึตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนงึตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวน 

กรรมการทียงัเหลืออยู่ 

ข ้อ  30. กรรมการมีสิทธิไดร้บับาํเหน็จและคา่ตอบแทน ซงึคา่ตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่างหนงึอย่างใดหรอืหลาย 

อย่างหรอืทงัหมดรวมกนัก็ได ้อาทิเช่น คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน เบียประชมุ เบียเลียง โบนสั  

สวสัดิการ หลกัทรพัยข์องบรษัิท หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนก็ได ้ทงันี ตามทีทีประชมุผูถื้อหุน้จะ 

พิจารณากาํหนดซงึอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรอืจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรอืจะ 

ใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได ้

การจ่ายบาํเหน็จ คา่ตอบแทน หรอืผลประโยชนอ์ืนใดใหแ้ก่กรรมการดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบั 

การดาํรงคณุสมบติัของกรรมการทีเป็นอิสระซงึกาํหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย ์
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ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบรษัิทซงึไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการ 

ในอนัทีจะไดร้บัเงินเดือน คา่ตอบแทน และผลประโยชนอ์ืนใดในฐานะทีเป็นพนกังานและลกูจา้งบรษัิท 

การจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรเงนิกาํไร  

ข ้อ  44. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอืน นอกจากเงินกาํไร และในกรณีทีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

หา้มมิใหแ้บง่ปันเงินปันผล เงินปันผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แตจ่ะไดมี้กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืน 

สาํหรบัหุน้บรุมิสิทธิ  
 

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว ในเมือเห็นวา่บรษัิทมีกาํไร 

สมควรพอทีจะทาํเช่นนนั และรายงานใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนงึเดือน นบัแตว่นัทีทีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติแลว้แต่ 

กรณี ทงันีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาคาํบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

ข ้อ  45. บรษัิทจะจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกั 

ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน    เวน้แต่
กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนหรอืกาํหนดใหมี้ทนุสาํรองมากกวา่นนั 

ผู้สอบบัญชี 

ข ้อ  46. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ ในบรษัิท 
 

ข ้อ  47. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครงัทีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี 

กาํไรขาดทนุ และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษัิท เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้ 

 

การเพมิท ุนและการลดทุน  

ข ้อ  48. ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติับรษัิทมหาชน จาํกดั บรษัิทอาจเพิมทนุของบรษัิทขนึจากจาํนวนทีจด 

ทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการออกหุน้ใหม่เพิมขนึโดยมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 

ข ้อ  49. หุน้ทีออกใหม่ในการเพิมทนุจะเสนอขายทงัหมดหรอืบางสว่นก็ไดแ้ละ จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วน 

จาํนวนทีผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีอยู่แลว้ก่อน หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชนหรอื บคุคลอืนไม่วา่ทงัหมดหรอืแตบ่างส่วนก็ 

ได ้ทงันี ตามมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ข ้อ  50. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 9 บรษัิทจะลดทนุของบรษัิทจากจาํนวนทีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมลูคา่หุน้ แต่ละ 

หุน้ลงหรอืลดจาํนวนหุน้ใหน้อ้ยลง หรอืโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนทีจาํหน่ายไม่ไดห้รอืยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายโดยมติ 

ของทปีระชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมี 

สิทธิออกเสียง 

ข ้อ  51. บรษัิทจะลดทนุลงไปใหถึ้งตาํกวา่จาํนวนหนงึในสีแห่งทนุของบรษัิททงัหมดหาไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


