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ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 

หมวดที ่4 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
 แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้   ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจาก
 ต าแหนง่ตามขอ้นีจ้ะเลอืกตัง้ใหเ้ขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได ้
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ให้
 จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป  ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
 ต าแหนง่ 
 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นั
 สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 20 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด  หรอืผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน  ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด     จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้    แตต่อ้งระบเุหตผุลในการขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอื
ดงักลา่วดว้ย   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

  
ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการ ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และ
 สถานท่ีในการประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่น นอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็น
 ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงก็ได ้
 
ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระ
 การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
 ที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
 ดงักลา่ว   และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม  และโฆษณาค าบอก
 กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 
 
ขอ้ 36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี  มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน 
 หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของ
 จ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด   จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
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 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด   เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
 รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้     หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ   
 การประชมุเป็นอนัระงบัไป   ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ใหน้ดั
 ประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันี ้
 ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 37.  ในการประชมุผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได ้

หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 
หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชมุก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 
ขอ้ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อหุน้   ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
 สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้   ถา้มีรองประธานกรรมการ   ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถ้าไม่มีรอง
 ประธานกรรมการ   หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็น
 ประธานท่ีประชมุ 

 
ขอ้ 39. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ   ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบั 
(ช) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้
(ซ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
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ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีที่
ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

 

หมวดที ่6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท เสนอตอ่
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้   พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
 (1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้   พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี   
       ของผูส้อบบญัชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ขอ้ 45. หา้มมใิหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่   หา้ม
 มิใหแ้บง่เงินปันผล 
 เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้  หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้เป็นครัง้คราว  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
 สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้   และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 
 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
 กรณี    ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น   และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
 หนงัสอืพิมพด์ว้ย 
 
ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ10 ของทนุจดทะเบียน 
 
ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 
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ขอ้ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี  เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้  รายจ่าย ตลอดจน
 ทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท   ในการนี ้ ใหม้ีอ  านาจสอบถามกรรมการ  
 พนกังาน ลกูจา้ง   ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท  และตวัแทนของบริษัท  รวมทัง้ใหชี้แ้จงขอ้เท็จจริง
 หรอืสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษัิทได ้
 
ขอ้ 49. ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล  บัญชี
 ก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท   เพี่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น   ให้บริษัท
 จดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 
    ___________________________________________ 


