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              สิง่ทีแ่นบมำดว้ยล ำดบัที ่4 

ข้อบงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุ้นและการลงคะแนนเสียง 

หมวด 3  
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรต่อไปนี้ 
1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื 
2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ดใ้นกรณีที่ เลอืกตัง้

บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงนำมมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน กรรมกำร 

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำคะแนนเสยีงเท่ำกนั 
เกนิจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

ขอ้ 18. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ       
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสำม (1/3) 

กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออกส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลอืกเขำ้รบัต ำแหน่งอกีกไ็ด ้

หมวด 4 
การประชมุผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 34. กำรประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอื ณ 
ทีอ่ื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรจะก ำหนด 

ขอ้ 35. ให้มกีำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรยีกว่ำ “ประชุมสำมญั” กำรประชุมสำมญั
ดงักล่ำวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภำยในสี ่(4) เดอืนภำยหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

 กำรประชุมผูถ้อืหุน้ครำวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่ำ “ประชุมวสิำมญั” 

 คณะกรรมกำรจะเรยีกประชุมวสิำมญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลำยคน ซึง่มหีุน้
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิ (10) ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด เขำ้ชื่อกนัท ำหนังสอืในฉบบัเดยีวกนั
รอ้งขอให้คณะกรรมกำรเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นกไ็ด ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรขอให้
เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมกำรตอ้งจดัประชุมภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจำกผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรไม่จดัใหม้กีำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำย ซึง่เขำ้ชื่อกนั
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ำยในสีส่บิหำ้ (45) วนั นับแต่
วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมในกรณีเช่นนี้ ใหถ้ือว่ำเป็นกำรประชุมผูถ้อืหุ้นทีค่ณะกรรมกำรเรยีกประชุม 
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นทีเ่กดิจำกกำรจดัใหม้กีำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำม วรรคสี่ครัง้ใดจ ำนวนผู้ถือหุ้น        
ซึง่มำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถ้อืหุน้ตำมวรรคสีต่้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้
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ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรจดัใหม้กีำรประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 36. ในกำรบอกกล่ำวเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้นนัน้ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนังสอืนัดประชุมระบุ สถำนที่ วนั เวลำ ระเบยีบ 
วำระกำรประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอยีดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิำรณำ พรอ้มทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในเรื่อง ดงักล่ำว และจดัสง่ใหผู้ถ้อื
หุน้และนำยทะเบยีนบรษิัทมหำชนจ ำกดั ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณำค ำบอก
กล่ำวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่ำสำม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำสำม (3) 
วนัตดิต่อกนั  

ขอ้ 37. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ต้องมจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้(ถำ้ม)ี เขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้
(25) คนหรอืไม่น้อยกวำ่กึง่หนึ่งของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถ้ือหุ้น ซึง่มำเขำ้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมทีก่ ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัด เพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ
กำรประชุมเป็นอนัระงบั ถ้ำกำรประชุมผู้ถอืหุ้นนัน้มใิช่เป็นกำรเรยีกประชุมเพรำะ ผูถ้ือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ 
และใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ (7) วนั ก่อนวนั ประชุมในกำรประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ ำเป็นต้อง
ครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ในกำรประชุมผู้ถอืหุน้ ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้กำรมอบ ฉันทะ
ต้องท ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และท ำตำมแบบทีน่ำยทะเบยีนบรษิทัมหำชนจ ำกดั ก ำหนดโดยให้
มอบแก่ประธำนกรรมกำรหรอืบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำร ก ำหนดไว ้ณ สถำนที่ประชุมก่อน ผู้รบัมอบฉันทะเขำ้
ประชุม และอย่ำงน้อยใหม้รีำยกำรดงัต่อไปนี้ 

 ก.  จ ำนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 
 ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ค. ครัง้ทีข่องกำรประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้นอกจำกกำร
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร 

ขอ้ 42. กำรออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืกำรอนุมตัิกจิกำรใดๆในทีป่ระชุมถอืหุ้นจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบดว้ยคะแนน เสยีง
ขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในขอ้บงัคบั นี้ หรอื
กรณีอื่นตำมทีก่ฎหมำยจะก ำหนดไว้หรอืในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของ
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  1. กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
  2. กำรซือ้หรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัมหำชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของบรษิทั 

3. กำรท ำ แกไ้ข หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั กำรมอบหมำย
ใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทัหรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่น โดยวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุน 

4.  กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
5.  กำรเพิม่ทุน และกำรขำดทุน 
6.   กำรออกหุน้กู ้
7.   กำรควบบรษิทัหรอืกำรเลกิบรษิทั 
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หมวด 6 

เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 50. บรษิทัต้องจดัสรรก ำไรสุทธปิระจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหกัดว้ย
ยอดเงนิขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 

นอกจำกทุนส ำรองดงักล่ำว คณะกรรมกำรอำจเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหจ้ดัสรรเงนิทุนส ำรองอื่นตำมทีเ่หน็ว่ำจะ
เป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัดว้ยกไ็ด้ 

เมื่อบรษิทัไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัอำจโอนทุนส ำรองอื่น ทุนส ำรองตำมกฎหมำย และทุนส ำรองสว่น
ล ้ำมลูค่ำหุน้ตำมล ำดบั เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทัได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


