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ขอ้บงัคบับรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

คณุสมบตัขิองกรรมการ วธิกีารเลอืกต ัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ขอ้ 15.  ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทเพือ่ด าเนนิกจิการของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย (5) คน โดยกรรมการไมน่อ้ยกว่า

กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทยกรรมการบรษัิทจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

 

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารดังตอ่ไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กับหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกได ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลทีไ่ดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้ับเลอืกใหก้ลับเขา้มารับต าแหน่งอกีได ้

  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบียนบรษัิทนั้น ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให ้

กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษัิท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถงึบรษัิท

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

 

ขอ้ 20. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่

(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อื

หุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ขอ้ 27. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิทหรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้ง

หุน้สว่นสามัญ หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากัดความรับผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทจ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด

อืน่ใดทีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท ไม่ว่าเขา้ท าเพือ่ประโยชน์ตนเอง หรอื

ประโยชนผ์ูอ้ ืน่ เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้กรรมการผูนั้น้ 

 

ขอ้ 28.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ ในกรณีทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ในสัญญาใดทีบ่รษัิทท า

ขึน้ หรอืในกรณีทีจ่ านวนหุน้หรอืหุน้กูข้องบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอืทีก่รรมถอือยูม่จี านวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีอง

บรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรผูถ้ือหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีาร

ประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว 

 

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่า

กึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
  

             ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่

ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอัน

ระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัด

ประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ (7) วัน กอ่นวันประชมุ ในการประชมุครัง้หลังนีไ้มบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 36. กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) พจิารณาอนุมัตงิบดลุ และบัญชกี าไรขาดทนุ 

(3) พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
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(5) พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบัญช ีและ 

(7) กจิการอืน่ ๆ 

 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิทเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใน

การประชมุสามัญประจ าปี เพือ่พจิารณาอนุมัตแิละคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ผีูส้อบบัญชตีรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ให ้

เสร็จกอ่นทีจ่ะน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจัดสง่เอกสารดังตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ีและ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่งๆ เพือ่ประกอบรายงาน 

 

ขอ้ 41. ผูส้อบบัญชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ดๆของบรษัิท 

 

ขอ้ 43.  ผูส้อบบัญชมีหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษัิททุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บัญชกี าไรขาดทุนและปัญหา

เกีย่วกับบัญชขีองบรษัิทเพือ่ชีแ้จงการตรวจสอบบัญชตีอ่ผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษัิทจัดสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิททีผู่ถ้อื

หุน้จะพงึไดรั้บในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบัญชดีว้ย 

 

การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนน 

 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และ

เรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่

พจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่า

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพก์่อนวันประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็น

เวลาตดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วัน 
   

             ทัง้นี ้สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยูใ่นจังหวัดอันเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืทีอ่ ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด

ก็ได ้

 

ขอ้ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึง่มเีสยีงหนึง่ และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ ในเรือ่งใด ผู ้

ถอืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง 

      เทา่กัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา 

      ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอืน่มาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคัญ  การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอืน่ใดเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการควบรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผล

ก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

(ฉ) การเลกิบรษัิท 

(ช) การออกกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษัิทกับบรษัิทอืน่ 

 

เงนิปนัผลและเงนิส ารอง 

 

ขอ้ 44.   หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิ ปันผลเงนิปัน

ผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกัน เวน้แต่ในกรณีบรษัิทออกหุน้บุรมิสทิธิและก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธิไดรั้บเงนิปันผล

แตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจั้ดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่เห็นว่าบรษัิทมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้

คราวตอ่ไปการจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแตวั่นทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่

กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกัน

ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วันดว้ย 

ขอ้ 45. บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปี หักดว้ยยอดเงนิ

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน 


