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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณุสมบตัิกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 14. ให้บริษัทคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 15.  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 
ข้อ 16.  นอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 21 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นท่านหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะท่านจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ให้แก่บคุคลใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(ค) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบั

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุท่ีเลือกตัง้กรรมการคราวนัน้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการ
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 
สว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออกตามจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงั ๆตอ่ไป ให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18.  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ 22.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงสนบัสนนุไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีบริษัทฯ  

ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 

(ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้หรือ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้

ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดเข้าช่ือกนัท าหนงัสือพร้อมเหตผุลท่ีชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องด าเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น
ภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชมุ เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี

ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสือนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชมุข้างต้นในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน่ไม่
นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ใดไปแล้ว 1 ชั่วโมง และจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งเข้ามาร่วม
ประชมุยงัไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้
(ก) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชุมประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนดั

ประชมุใหม ่โดยสง่หนงัสือนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้อง
ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้

ข้อ 36. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท  ว่าด้วยการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นและจะต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือ
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นดัประชุมเว้นแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รอบมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้
ถือหุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลา
ท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป โดยก าหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาหนงัสือนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 
ข้อ 37.    มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ
หุ้นหนึง่เป็นเสียงหนึง่ 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซี่ง ซึ่งกิจการของ

บริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(7) การเพ่ิมทนุหรือการลดทนุ 
(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุ้นเพ่ือช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชน จ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
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ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนน
เสียงของมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. การลงคะแนนลับในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอและท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นของด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
ซึง่มาประชมุและสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสียงหนึง่ 

ข้อ 39. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการด าเนิน

กิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 
(ข) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(ค) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่านท่ีต้องออกตามวาระ และ 
(ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ 

ข้อ 47.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(ก) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผู้สอบบญัชี 
(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการซึ่งระบุรายละเอียดตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
ข้อ 51.  ผู้สอบบญัชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี

ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัท
จะต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้ นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่
ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44.  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45.  คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการ
เห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรที่จะท าเช่นนัน้ได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ให้คณะกรรมการรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
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