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ข้อบงัคับของบริษทัเฉพาะที่เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.  การปิดสมดุทะเบยีน: 
ขอ้ 10. บริษทัอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นระหว่าง 21 วนั  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดย

ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 
วนักอ่นวนัปิดงดรบัลงทะเบยีนการโอน 

2.  การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น: 

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เ ดือนนับแต่วนั ส้ินสุด
ของรอบปีบญัชขีองบริษัท 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเ รียก
ประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้
ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ ัง้หมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ท ั้งหมด จะเข ้าชื่อกนัท  าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แตต่อ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เ รียกประชุมไวใ้ห้
ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เ ดือน นับแต่วนัที่
ไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุ้น  

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท  าเ ป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เ วลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มดว้ยรายละเ อียดพอสมควร โดยระบุว่าเ ป็นเ ร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณา รวมท ัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเ ร่ืองดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค  าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนั กอ่นวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผูถื้อหุ้นสามารถจัดประชมุได ้ณ ทอ้งที่อันเ ป็นที่ต ั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัอ่ืน
ท ัว่ราชอาณาจักร  

ขอ้ 29. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพึงกระท  ามีดงัน้ี  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถึงผลการด าเ นินการของบริษัทในรอบปีที่

ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี  าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก  าไรและจัดสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(4) เลือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก  าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก  าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอ่ืน ๆ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
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ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท  างบดุลและบญัชกี  าไรขาดทุน ณ วนั ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี   เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจัดให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จกอ่นน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุ้น  

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจัดส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พรอ้มกบัหนังสือนัดประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบญัชกี  าไรขาดทนุทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัช ี
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

3.  องค์ประชุม: 

ขอ้ 27. ในการประชมุผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่ สิบห้า
คน และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้น
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นท ั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ท ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถื้อหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช ัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาเ ข ้า
ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีก่  าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นได้เ รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุ้นนั้นมิใชเ่ป็นการเ รียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชมุใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้ง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 ในการประชมุผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานทีป่ระชมุ ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเ ข ้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเ ป็นประธาน ถ้ารอง
ประธานกรรมการไม่มีหรือมีแตไ่ม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็ห้ที่ประชุมเ ลือกต ั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เ ข ้าร่วม
ประชมุเป็นประธาน  

4.  การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน: 

ขอ้ 26. ในการประชมุผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเ สียงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนังสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมือชือ่ของผูถื้อหุ้นที่มอบฉนัทะ และจะตอ้งเ ป็นไปตามแบบที่
นายทะเบยีนก  าหนด 

 หนังสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบให้แกป่ระธานกรรมการหรือผูท้ีป่ระธานก  าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ับมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมตขิองทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นนั้ นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเ สียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนัให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเ สียงท ั้งหมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก)  การขายหรือโอนกจิการของบริษัทท ัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แกบุ่คคลอ่ืน 
  (ข)  การซือ้หรือรบัโอนกจิการของบริษทัอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค)  การท  า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกีย่วกบัการให้เชา่กจิการของบริษัทท ั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบง่ก  าไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
 (จ)  การเพิ่มหรือการลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู ้
 (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 

 อน่ึง ในวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เ น่ืองจากข ้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก  าหนด  
จ านวนคะแนนเสียงเพื่อเป็นมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นไว ้จึงใชจ้ านวนคะแนนเ สียงตามพระราชบญัญตัิบริษัท  
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่ก  าหนดให้ถือคะแนนเ สียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเ สียง  
ท ัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชมุ 

ขอ้ 12. ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ตง่ต ัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต ั้งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเ ป็นผูไ้ด้รับการเ ลือกต ั้งเ ป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ัง้ในครั้งนั้น ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งได้รับการเ ลือกต ั้งในล าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเ กินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเ ลือกต ั้งในครั้งนั้ น  ให้ผูเ้ ป็นประธานเ ป็นผู ้
ออกเสียงชี้ขาด 

5.  กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ และการออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ขอ้ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการท ัง้หมดนั้นตอ้งมีถ่ินทีอ่ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเ ป็นผูม้ีคุณสมบตัิ
ตามทีก่ฎหมายก  าหนด 

 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกจิการ เขา้เ ป็นหุ้นส่วน หรือเข ้าเ ป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและด าเนินธุรกจิอนัเป็นการแข่งขนักบักจิการของบริษัท  เ วน้แต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
กอ่นทีจ่ะมีมตแิตง่ต ัง้ 
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 ในการด าเ นินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถื้อหุ้นดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั 

 ให้กรรมการแจ้งให้บริษทัทราบโดยมิชกัชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เ สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใด ๆ ทีบ่ริษทัท  าขึ้นระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุ
จ านวนท ัง้หมดทีเ่พิ่มขึ้นหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัช ี

ขอ้ 13. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครั้ง ให้กรรมการออกจากต  าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 
ใน 3  

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต  าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเ ป็นบริษัทนั้ น  ให้ ใชว้ิธีจับ
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต  าแหน่งนานที่สุดนั้ นเ ป็นผูอ้อกจาก
ต  าแหน่ง  กรรมการทีอ่อกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต  าแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเ งิน รางวลั เบี้ยประชุม บ  าเหน็ จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีท่ีป่ระชมุผูถื้อหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก  าหนดเ ป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก  าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงกไ็ด ้ และนอกจากนั้นให้ไดร้บัเบี้ยเล้ียงและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบยีบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเ ลือกต ั้งเ ป็น
กรรมการในอนัทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

6.  ทุนส ารอง 

ขอ้ 37. บริษทัตอ้งจัดสรรก  าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก  าไรสุทธิประจ าปี
หักดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน 

 ในกรณีทีบ่ริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไวห้รือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว 
บริษทัจะจ่ายเงินปันผลท ั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเ ป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นกไ็ด ้


