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  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ข้อ  26. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1  ใน  5  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  1  ใน  10  ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย  ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
 ข้อ  27. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนัดประชุม  ระบุสถานที่ วัน  
เวลา  ระเบียบวาระการประชุม  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุ ให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา  รวมทัง้ความเห็นของกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุม
ในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ในสถานที่ท่ีอยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท
หรือจงัหวดัใกล้เคียง ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
 ข้อ  29. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไมน้่อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  1  ใน  3  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  จึงจะเป็นองค์ประชมุ  

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชุม
ใหม่  และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชุมครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มา
เข้าประชมุภายใน 30 นาที นบัแตก่ าหนดเร่ิมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้  ก็ให้ที่ประชุม
เลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
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 ข้อ  31. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของ       

บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(7) กิจการอื่นๆ 

 
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน   
 ข้อ  28. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้  หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 
 ข้อ  30. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง  ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลอืกตัง้กรรมการ และมติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 
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การจ่ายเงนิปันผล 
 ข้อ  38. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล   

                เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสทิธิ (ถ้าม)ี เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

                คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

                การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์ด้วย และมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
 ข้อ  40. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย  
และทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 
 


