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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

 
 

ข้อบังคับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนน 

หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 4. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละเท่าๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดระบชุื่อผูถื้อหุน้ 

หุน้ทกุหุน้ของบรษิัทตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า  

หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลหลายคนมีชื่อเป็นผูจ้องซือ้หุน้หรือผูถื้อหุน้ในหุน้เดียวหรือหลายหุน้
ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งรับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุน้ และตอ้งท า
หลกัฐานเป็นหนังสือมอบไวแ้ก่นายทะเบียนหุน้ว่าไดต้กลงกันแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดในจ านวนนั้นเพียงบุคคล
เดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูจ้องซือ้หุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตัง้ดงักล่าว บริษัทจะ
ถือว่าบคุคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบหุน้ก่อนคนอื่นเป็นผูใ้ชส้ิทธิดงักลา่วแต่ผูเ้ดียว 

บริษัทอาจออกหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หลกัทรพัยอ์ื่น
ใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเสนอขายหลกัทรพัยเ์หล่านัน้แก่ผูถื้อหุน้ บุคคล
ใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได ้นอกจากนี ้บริษัทอาจท าการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น  
หุน้สามญัได ้โดยด าเนินการภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย 

การออกหลักทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย ์ 

ขอ้ 12. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์่อประชาชนหรือบคุคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ค าว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

  

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ และ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คนและกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบันีก้  าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและด าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชนต์นเองหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบรษิัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชักชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาใดๆ ที่บรษิัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชีหรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษิัทและบรษิัทในเครือ  โดยระบจุ านวน
ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

ขอ้ 14. ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง  
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้นใหผู้้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
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ข้อบังคับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และการออกเสียงลงคะแนน 

หุ้นและผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 4. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละเท่าๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดระบชุื่อผูถื้อหุน้ 

หุน้ทกุหุน้ของบรษิัทตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่า  

หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลหลายคนมีชื่อเป็นผูจ้องซือ้หุน้หรือผูถื้อหุน้ในหุน้เดียวหรือหลายหุน้
ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งรับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุน้ และตอ้งท า
หลกัฐานเป็นหนังสือมอบไวแ้ก่นายทะเบียนหุน้ว่าไดต้กลงกันแต่งตัง้ใหบุ้คคลใดในจ านวนนั้นเพียงบุคคล
เดียวเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูจ้องซือ้หุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีการแต่งตัง้ดงักล่าว บริษัทจะ
ถือว่าบคุคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบหุน้ก่อนคนอื่นเป็นผูใ้ชส้ิทธิดงักลา่วแต่ผูเ้ดียว 

บริษัทอาจออกหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หลกัทรพัยอ่ื์น
ใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเสนอขายหลกัทรพัยเ์หล่านัน้แก่ผูถื้อหุน้ บุคคล
ใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได ้นอกจากนี ้บริษัทอาจท าการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น  
หุน้สามญัได ้โดยด าเนินการภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย 

การออกหลักทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย ์ 

ขอ้ 12. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์่อประชาชนหรือบคุคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ค าว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ และ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คนและกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบันีก้  าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเขา้
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่างเดียวกันและด าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไม่ว่าเขา้ท าเพ่ือประโยชนต์นเองหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบรษิัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชักชา้ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน
สญัญาใดๆ ที่บรษิัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชีหรือถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษิัทและบรษิัทในเครือ  โดยระบจุ านวน
ทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 

ขอ้ 14. ที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง  
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้นใหผู้้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 15. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 
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กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากกันว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 16. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าวเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บรษิัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการที่
เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน
สี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่
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คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวน 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับนี ้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามต้อง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ 
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่  
นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมี 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอใหน้ัด
ประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชมุ 
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากกันว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ
ที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 16. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าวเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บรษิัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการที่
เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ ( 4) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน
สี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคับไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

 
 

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวน 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับนี ้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามต้อง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ 
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัอื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่  
นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบ
ฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมี 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
เขา้รว่มประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอใหน้ัด
ประชุมใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชมุ 
ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน
กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็น
ประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 
ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

)ข(  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

)ช(  การปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
)ซ(  กรณีอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ขอ้ 35. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน  
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 36. ประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ย
การประชุม (ถ้ามี) และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม  
เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระเสรจ็แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสรจ็ (แลว้แต่กรณี) 
และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ขอ้ 38. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง
จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

สมุดและบญัชีทัง้หลายของบริษัทจะตอ้งท าเป็นภาษาไทย และตอ้งท าตามมาตรฐานการท าบัญชีสากลซึ่ง
เป็นที่ยอมรบักนัทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน
กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชมุเป็น
ประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 
ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

)ข(  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 

)ช(  การปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
)ซ(  กรณีอื่นใดตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ขอ้ 35. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน  
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 36. ประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ย
การประชุม (ถ้ามี) และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม  
เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระเสรจ็แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสรจ็ (แลว้แต่กรณี) 
และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนดติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี  

ขอ้ 38. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง
จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

สมุดและบญัชีทัง้หลายของบริษัทจะตอ้งท าเป็นภาษาไทย และตอ้งท าตามมาตรฐานการท าบัญชีสากลซึ่ง
เป็นที่ยอมรบักนัทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกับหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 41. ใหท้ี่ประชุมสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ในบรษิัท  

ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทุนและปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบรษิัทที่ผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย  

ใหผู้ส้อบบัญชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลกัฐานอื่นใดเก่ียวกับรายได ้รายจ่าย ตลอดจน
ทรพัยส์ินและหนีส้ินของบรษิัทไดใ้นเวลาท าการของบริษัท และใหม้ีสิทธิที่จะเรียกใหก้รรมการ พนกังานและ
ลูกจา้งของบริษัทใหข้อ้ความและค าชีแ้จงอย่างใดๆ ตามที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดลุและบญัชีเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี และตอ้งแถลงใน
รายงานเช่นว่านัน้ดว้ยว่างบดลุนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้รงิและถูกตอ้งของบรษิัท
หรือไม่ 
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ขอ้ 43. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม 
มิใหจ้่ายเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุมิสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลนัน้ ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ขอ้ 44. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียนของบรษิัท 
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ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกับหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 41. ใหท้ี่ประชุมสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง 
หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ในบรษิัท  

ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุบญัชีก าไร
ขาดทุนและปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบรษิัทที่ผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย  

ใหผู้ส้อบบัญชีมีอ านาจเขา้ตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลกัฐานอ่ืนใดเก่ียวกับรายได ้รายจ่าย ตลอดจน
ทรพัยส์ินและหนีส้ินของบรษิัทไดใ้นเวลาท าการของบริษัท และใหม้ีสิทธิที่จะเรียกใหก้รรมการ พนกังานและ
ลูกจา้งของบริษัทใหข้อ้ความและค าชีแ้จงอย่างใดๆ ตามที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบดลุและบญัชีเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี และตอ้งแถลงใน
รายงานเช่นว่านัน้ดว้ยว่างบดลุนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้รงิและถูกตอ้งของบรษิัท
หรือไม่ 
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ขอ้ 43. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม 
มิใหจ้่ายเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บรุมิสิทธิที่ขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลนัน้ ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

ขอ้ 44. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียนของบรษิัท 




