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ข้อบังคบับริษัทฯ เฉพาะที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. ข้อบังคบับริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. การแต่งตั'งกรรมการ 

หมวดที� 3 ขอ้ 18. 

 ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี  

(1)  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อเสียงหนึ�ง 

(2) ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั งนี ตอ้งไม่เกินจาํนวน
กรรมการที�จะพึงเลือกตั งในครั งนั น 

(3) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกวา่หนึ�งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านนั นไดเ้ท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงที�ตนมีอยู ่ทั งนี  โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที�จะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีบุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�
จะพึงเลือกตั งในครั งนั น ใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ขาดเพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพึงเลือกตั งในครั งนั น  
    หมวดที� 3 ขอ้ 19. 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั ง ใหก้รรมการจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) 

กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกตาม
วาระนั นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

1.2. การเรียกประชุม 

หมวดที� 4 ขอ้ 36. 

 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือ
นัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�อง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

คาํบอกกล่าวที�ส่งใหบ้รรดาผูถื้อหุน้นั นใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

1.3. องค์ประชุม 

หมวดที� 4 ขอ้ 39. 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครั ง ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ� งในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 
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ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมนั น
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั งหลงันี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 

1.4. การลงคะแนนเสียง 

หมวดที� 4 ขอ้ 43.  

การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นการออกเสียงโดยวธีิชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั น 
ใหหุ้น้หนึ�ง (1) หุน้มีเสียงหนึ�ง (1) เสียง ผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นรายนั นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื�องนั น นอกจากการออกเสียงเลือกตั งกรรมการ และมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นนั นให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี   

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั งหมดของผูถื้อหุ้น
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ�มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกูเ้พื�อเสนอขายต่อประชาชนทั�วไป 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

1.5. วาระพจิารณาในการประชุมสามญัประจาํปี 

หมวดที� 4 ขอ้ 44.  

กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี  

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�
ผา่นมา  

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื�น ๆ 
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1.6. การจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิกาํไร 

 หมวดที� 6 ขอ้ 53. 

หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรซึ�งรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 เงินปันผลใหแ้บ่งจ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผู ้
ถือหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นครั งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมีกาํไรสมควร
พอที�จะทาํเช่นนั น และเมื�อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ในกรณีที�บริษทัยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนที�จดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนแลว้ บริษทัจะ
จ่ายเงินปันผลทั งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ก็ได ้

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายในหนึ�ง (1) เดือนนับแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั งนี  ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั นในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที�กฎหมายกาํหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบี ยต่อ
บริษทั 

หมวดที� 6 ขอ้ 54. 

บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# ง ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี
หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี+ จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทุนสํารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที#ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินสํารองอื#นๆ 
ตามที#เห็นสมควรเพื#อการดาํเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้


