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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

  

หมวดที ่5 คณะกรรมการ 

ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการ 

ในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป   

ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า กึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง

อ่ืนก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท       

ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็น

การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้     

ชื่อกันทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลใน
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การท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัท่ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ใน

กรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  อนัจาํเป็นท่ีเกิด

จากการจดัใหม้ีการประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จาํนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกดิ

จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ  เพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ         

นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนั

ประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ

กาํหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชมุ

ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุ

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์

ประชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ี

ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมแีต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหน่ึง (1) หุน้มีหน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ

ในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

(ฌ) การดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที ่8 การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ขอ้ 40. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการทาํและเก็บรกัษาสมดุบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้ง

จดัทาํงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบกาํไร

ขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 
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(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบัญชี 

และ 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 45. ผูส้อบบัญชีมีอาํนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยสิ์นและ

หนีสิ้นของบรษิัทไดใ้นระหว่างเวลาทาํการของบรษิัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผู้

ดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหบุ้คคลเหล่านั้นชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ

หลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบรษิัทได ้

ขอ้ 46. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน และ

ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ

บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที ่9 เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ขอ้ 47. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงนิประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและกาํหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงนิ

ปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํ

เช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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