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เอกสารแนบ 7 

ข้อบงัคบับริษทั เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุ้น 
 
การประชุมผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทั 

 
 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ

ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
  
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10)  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั

ท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้
เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั 
(45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้

คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนั
จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจดั
ใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้แก่บรษิทั 

 
ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที ่วนัเวลา ระเบยีนวาระการประชุม 

และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุต ิ
หรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คนหรอืไม่น้อย

กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให้ 
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 การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่และใน
กรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าต้องครบ
องคป์ระชุม 

 
ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็น

พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และลงมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้

ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 
(ข) ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 
(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(3) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(5) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั 
(7) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 
ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมสามญัประจ าปีพึง่กระท า มดีงันี้ 

(ก) รบัทราบรายงานขอคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(ข) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(ค) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(ง) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
(จ) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของบญัช ีและ 
(ช) กจิการอื่นๆ 

 
คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
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(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18. ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ถ้า

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3)  
 
 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหากกรรมการ

ทีส่มคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกกใ็ห้ใช้วธิจีบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 31. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืงานเป็นหลกัเกณฑ์
เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนี้ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

  
 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัในอนัที่

จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 
การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 
ขอ้ 38. รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 
 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุน
นัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 
 

(ก) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชแีละ 
(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการพรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 
ขอ้ 42. ใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชนีัน้ผูส้อบบญัชซีึง่

พน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเลอืกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้กี 
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เอกสารแนบ 7 
 

 ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิารณาจดัใหม้กีาร
หมุนเวยีนผู้สอบบญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้ง 

 
ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุนและปัญหา

เกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษิทัทีผู่้
ถอืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 

 
เงินปันผลและเงินส ารอง 
 
ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
 
 เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธริบัเงนิปัน

ผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้

 เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี ่การจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้
คราวต่อไป 

 
 ในกรณีทีบ่รษิทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้ บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผล

ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 

ขอ้ 46. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 
 


