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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตผุลในการขอเรียก
ประชมุให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึง่เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 20 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัจะบญัญัติ
ไว้เป็นอยา่งอ่ืน  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณา
คําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสือนดัประชมุให้สง่มอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชมุผู้ ถือหุ้นเม่ือได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่งเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชัว่โมง แต่รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและ
จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไม่ครบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลกิการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้
เรียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชมุ การประชมุ
ครัง้หลงันีไ้มจํ่าต้องครบองค์ประชมุ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 
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ข้อ 28 ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชมุ 
ในการนีต้้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชมุ
จะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาท่ีจะประชมุครัง้ท่ีต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือ
มอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีท่ีไมมี่ข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติ
เร่ืองใด ๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้น
ท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชมุกําหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสิบสองคน ซึง่แต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) บรรลนิุติภาวะ 
 (2) กรณีท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาติไทย 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 
 (5) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 30 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 (2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

เลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะ
ทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จํากดันัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากตําแหน่งยงัไม่ครบจํานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  

การมอบอาํนาจและการกาํหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระทําร่วมกนัหรือแยกกนัเพ่ือกระทําอยา่งหนึง่อยา่งใดตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปล่ียนแปลงหรือถอนอํานาจท่ีได้มอบให้ไว้
แก่บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าท่ีและแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนขึน้แทนในเม่ือพิจารณาเหน็เหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอํานาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบติังานตามข้อบงัคบัคําสัง่และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดให้ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอํานาจเสนอผลกําไรท่ีได้ในปีใดหรือท่ีสะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลกําไรเป็นประการอ่ืนก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นวา่บริษัทมีกําไรสมควร
พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาคําบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 

        
 


