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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 

ขอ้บงัคบับรษิทั 
หมวดที ่3 คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 12.  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนการทีจ่ะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ใหมใ่นครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้13. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น

สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชว้ธิจัีบสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนัน้อาจ

ถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้
 

ขอ้14. กรรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทน

ในลกัษณะอืน่ ตามขอ้บงัคบัหรอืเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่ง ๆ ตามระเบยีบของ
บรษัิท 

 
ขอ้18. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผู ้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้สดุของรอบปี
บญัชขีองบรษัิท 

 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตใุน
การทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1เดอืนนับแต่

วนัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที ่วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ 

และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มรายละเอยีดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่
พจิารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน่อ้ยกวา่ 7วนักอ่นวนัประชมุ และ

โฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3 วัน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถจัดประชมุณทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษัิทหรอืจังหวดัอืน่ทัว่ราชอาณาจักร 

 

ขอ้26. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุได ้หนังสอืมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 หนังสอืมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนดณทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้
ประชมุ 

 

ขอ้ 27.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้
รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไมน่อ้ย

กวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะ
เป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึ  1 ชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้มาร่วมประชมุ
ไมค่รบองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นระงับไป ถา้หาก

การประชมุนัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม ่และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ย

กวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานทีป่ระชมุ ถา้ไมม่ปีระธานกรรมการหรอืประธานกรรมการมไิด ้

เขา้ประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน
กรรมการไมม่ ีหรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ดก็้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็นประธาน 
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ขอ้28.ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีงและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั 
ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้มาจัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวม กจิการกับบคุคลอืน่โดยมวีัตถปุระสงค์

จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคับ 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

 

ขอ้ 29. กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบรษัิททีผ่า่นมา 
(3) เลอืกตัง้กรรมการแทนการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(4) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) กจิการอืน่ ๆ  

 

หมวดที ่ 5 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี
 

ขอ้ 30. รอบบัญชขีองบรษัิท เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุวนัที3่1 ธันวาคม ของทกุปี 
 

ขอ้31. บรษัิทตอ้งจัดใหม้กีารท าและเก็บรักษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัช ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ และตอ้งจัดท างบดลุ

และบญัชกี าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดอืนอนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
 

ขอ้32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุและงบบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอตอ่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปี เพือ่พจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดให ้

ผูส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจัดสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้พรอ้มรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบ
บญัช ี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 34. ผูส้อบบญัชมีหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ งบบัญชกี าไรขาดทนุ 

และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษัิทเพือ่ชีแ้จงการตรวจสอบบัญชตีอ่ผูถ้อืหุน้ ใหบ้รษัิทจัดสง่รายงานและเอกสารของบรษัิททีผู่ ้
ถอืหุน้จะพงึไดรั้บในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบญัชดีว้ย ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืด ารง

ต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท 
 

ขอ้35. หา้มมใิหแ้บง่เงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหแ้บง่เงนิ
ปันผลการจา่ยเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นวา่บรษัิทมกี าไรสมควรพอทีจ่ะ

ท าเชน่นัน้ และรายงานใหท้ี ่ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน  1 เดอืนนับแตว่นัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้ห ้

แจง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพด์ว้ย มใีหค้ดิดอกเบีย้แกบ่รษัิท 
หากการจา่ยเงนิปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 

ขอ้36.บรษัิทจะตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หักดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ีจนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษัิท 

 
 

 

 
 

 
 


