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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้และวธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 

ขอ้บงัคบับรษิทั 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 12.  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนการทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ใหม่ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้13. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม
สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกใกลท้ีส่ดุกับสว่น 1 ใน 3 
 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชว้ธิจัีบสลากกันวา่ผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลัง ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
 
ขอ้14. กรรมการมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรปูของเงนิรางวัล เบี้ยประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรอืเปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบี้ยเลีย้งและสวัสดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 
 
ขอ้18. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 

4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก ึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแตวั่นสิน้สดุของรอบปีบัญชขีอง
บรษัิท 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชมุวสิามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกันนับจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25คน ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด จะเขา้ชือ่กัน
ท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเหตใุนการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้ห ้
ชัดเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1เดอืนนับแตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 25.  ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรือ่ง
ทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุ่าเป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่ 7วันกอ่นวันประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนัด
ประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิตอ่กัน 3 วัน กอ่นวันประชมุไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามารถจัดประชมุ ณ ทอ้งทีอั่นเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญข่องบรษัิทหรอืจังหวัดอื่นท่ัวราชอาณาจักร 
 

ขอ้26. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุได ้หนังสอืมอบฉันทะ
จะตอ้งลงวันทีแ่ละลายมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบียนก าหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุกอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 

ขอ้ 27.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมีหุน้
รวมกันไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่าก ึง่
หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึ  1 ชัว่โมงจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้มารว่มประชมุไม่ครบ

องคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นระงับไป ถา้หากการประชมุนัน้
มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลังน้ีไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการน่ังเป็นประธานทีป่ระชมุ ถา้ไมม่ีประธานกรรมการหรอืประธานกรรมการมไิดเ้ขา้
ประชมุ หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี 
หรอืมแีตไ่ม่อาจปฏบัิตหินา้ทีไ่ดก้็ใหท้ีป่ระชมุเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธาน 
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ขอ้28.ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีงและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กัน ให ้
ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังตอ่ไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบุ่คคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่ าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้มาจัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวม กจิการกบับุคคลอื่นโดยมีวัตถปุระสงคจ์ะแบง่
ก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บังคับ 
(จ) การเพิม่หรอืลดทนุของบรษัิทหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 
 

ขอ้ 29. กจิการอันทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามีดังน้ี 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุของรอบปีบรษัิททีผ่า่นมา 
(3) เลอืกตัง้กรรมการแทนการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(4) แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) กจิการอื่น ๆ  
 

หมวดที ่ 5 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ี

 
ขอ้ 30. รอบบัญชขีองบรษัิท เร ิม่ตน้ในวันที ่1 มกราคม และสิน้สดุวันที3่1 ธันวาคม ของทกุปี 
 
ขอ้31. บรษัิทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรักษาบัญช ีตลอดจนการสอบบัญช ีตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ และตอ้งจัดท างบดลุและ

บัญชกี าไรขาดทนุ อยา่งนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดอืนอันเป็นรอบปีบัญชขีองบรษัิท 
 
ขอ้32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบ
ใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจัดสง่เอกสารดังตอ่ไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนังสอืนัดประชมุสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและงบบัญชกี าไรขาดทนุทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้พรอ้มรายงานการตรวจสอบบัญชขีองผูส้อบบัญช ี
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ขอ้ 34. ผูส้อบบัญชมีหีนา้ทีเ่ขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครัง้ทีม่ีการพจิารณางบดลุ งบบัญชกี าไรขาดทนุ และ
ปัญหาเกีย่วกบับัญชขีองบรษัิทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชตีอ่ผูถ้อืหุน้ ใหบ้รษัิทจัดสง่รายงานและเอกสารของบรษัิททีผู่ถ้อืหุน้จะพงึ
ไดรั้บในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบัญชดีว้ย ผูส้อบบัญชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืด ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ 
ของบรษัิท 
 

ขอ้35. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผล
การจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบรษัิทมีก าไรสมควรพอทีจ่ะท า
เชน่นัน้ และรายงานใหท้ี ่ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายใน  1 เดอืนนับแตวั่นทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แตก่รณี ทัง้น้ีใหแ้จง้
เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์ดว้ย มีใหค้ดิดอกเบี้ยแกบ่รษัิท หากการ
จ่ายเงนิปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 
 
ขอ้36.บรษัิทจะตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิ

ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ีจนกวา่ทนุส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 


