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สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 4 
 

ข้อบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง 

หมวด 3  

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตอ่ไปนี ้
1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงนามมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 

กรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา
คะแนนเสยีงเทา่กนั  เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใด     
จะออกสว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่  

กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า  “ประชุมสามญั”  การประชุม
สามญั  ดงักลา่วให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบ วาระการประชมุและเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่
เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง ดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ (7) วนัก่อนวนัประชมุ และ
ให้โฆษณา ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้อง 
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โฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วนัติดตอ่กนั  

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมจี านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี)เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่าย่ีสบิ
ห้า(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้
ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบั ถ้าการประชุมผู้
ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ (7) วนั ก่อนวนั ประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้การมอบ 
ฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั 
ก าหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการ ก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน  
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

 ก.  จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
 ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ค. ครัง้ที่ของการประชมุทีม่อบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆในที่ประชุมถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 
เส ียงข้างมากของผู้ถ ือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต ่จะก าหนดไว้เป็นอย ่างอื ่น               
ในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 2. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

3. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ           
การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยวตัถปุระสงค์ 
จะแบง่ก าไรขาดทนุ 

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
5.  การเพิ่มทนุ และการขาดทนุ 
6.   การออกหุ้นกู้  
7.   การควบบริษัทหรือการเลกิบริษัท 
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หมวด 6 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ(10) ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 เม่ือบริษัทได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารอง
สว่นล า้มลูค่าหุ้นตามล าดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


