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ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ก.  การประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ และสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายในสีเ่ดอืน 
นับแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีงันี ้

(1) รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดลุ และบญัชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(6) กจิการอืน่ๆ  
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามัญ   

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแทแ้ต่จะเห็นสมควร 
หรือผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุน้       
ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี ้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วัน
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจั่ดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีก
ประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วนันับแตว่นัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้อืวา่
เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็น
ทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสาม
ครัง้ใดจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสามตอ้งรว่มกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 30. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที ่
วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัต ิหรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ       
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกัน       
สามวนั และไมน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

การประชมุผูถ้อืหุน้จะจัดใหม้ขี ึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นสํานักงานใหญห่รอื ณ ทอ้งทีอ่ืน่
ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้ 31. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหบ้คุคลซึง่บรรลนุติภิาวะแลว้ เขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้

 หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบียนกําหนด และใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะยืน่หนังสอืมอบฉันทะตอ่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการกําหนดกอ่นเขา้ประชมุ 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนใหถ้อืว่าผูรั้บมอบฉันทะมคีะแนนเสยีงเท่ากับจํานวน
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มอบฉันทะและมสีทิธอิอกเสยีงในครัง้นัน้รวมกนั เวน้แตผู่รั้บมอบฉันทะ
จะแถลงตอ่ทีป่ระชมุกอ่นลงคะแนนวา่ตนจะออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ซึง่มอบฉันทะเพยีงบางคน โดยให ้
ระบชุือ่ผูถ้อืหุน้ซึง่มอบฉันทะและจํานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้  คนนัน้ๆ ถอือยูด่ว้ย 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5
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ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี)        
มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ชัว่โมง 
จํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกํ่าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้นัน้       
ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงับไป แตถ่า้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการ
ประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดวนักอ่นวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการ
ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่
เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 34. ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ
ของบรษัิทว่าดว้ยการประชมุ ในการนี้ตอ้งดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระ        
ทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แตท่ีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่นลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพจิารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้ือหุน้ซึง่มีหุน้นับรวมกันได ้     
ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่
นอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องตามลําดับระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ 
หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจําเป็นตอ้งเลื่อน     
การพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุกําหนดสถานที ่วัน และเวลาทีป่ระชมุครัง้ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการ
สง่หนังสอืนัดประชมุระบสุถานที ่วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดวันกอ่นประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กันสามวัน และ
ไมน่อ้ยกวา่สามวนักอ่นวนันัดประชมุดว้ย 

ขอ้ 35. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหถ้อืปฏบิตัดิงันี ้
(1)  เวน้แตข่อ้บังคับนีจ้ะกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราว

ผูถ้อืหุน้รายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอื โดยถอืวา่หุน้หนึง่มเีสยีงหนึง่ 
(2)  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่

หา้คนรอ้งขอ และทีป่ระชมุลงมตใิหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ สว่นวธิกีารลงคะแนนเสยีงลับ
ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุกําหนด 

(3)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้มไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 36. เวน้แต่ขอ้บังคับนี้จะกําหนดเป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้นั้นให ้
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และออก
เสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่
เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก)   ขาย หรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นทีสํ่าคญัใหบ้คุคลอืน่ 
(ข)   ซือ้ หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค)  ทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญา เกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด 

หรอืบางสว่นทีสํ่าคญั 
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(ง)  มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท 
(จ)  รวมกจิการกบับคุคลอืน่ โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
(ช)  เพิม่ หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืออกหุน้กู ้
(ซ)  ควบ หรอืเลกิบรษัิท 

ข.  คณุสมบตัขิองกรรมการ  คา่ตอบแทนกรรมการ การพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 
ขอ้ 13.  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่

กฎหมายกําหนด มจํีานวนไมน่อ้ยกวา่เจ็ดคนและไมเ่กนิกวา่สบิหา้คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

ขอ้ 14.  กรรมการมีสทิธไิดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบัตหินา้ที่ ซึง่ค่าตอบแทน ไดแ้ก ่
เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอืน่ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
จะพจิารณาซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลักเกณฑ ์หรอืจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดรั้บเบี้ยเลี้ยงและ
สวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

การจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการดังกลา่วขา้งตน้ ตอ้งไม่ขัดหรอืแยง้กับการดํารง
คณุสมบตัขิองกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ซึง่กําหนดโดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ความในวรรคแรกไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานและลกูจา้งของบรษัิท ซึง่
ไดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัทีจ่ะไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงาน
หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ขอ้ 15.  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจัดการกจิการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และ        
มอํีานาจหนา้ทีจั่ดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
และมอํีานาจกระทําการใดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับการดังกลา่วนัน้  
ทัง้นี้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่คนใดหรอืหลายคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิัตกิาร
อยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุน้ทีต่นถอือยู ่โดยถอืวา่หุน้หนึง่

มหีนึง่เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธเิลอืกเพียงบุคคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ใชส้ทิธเิลอืกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้      

มสีทิธลิงคะแนนเสยีงใหแ้กบ่คุคลแตล่ะทา่นนัน้ไดเ้ทา่กบัจํานวนคะแนนเสยีงทีต่นมอียู ่ทัง้นีโ้ดย
จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(4) บุคคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลอืกตัง้เป็น
กรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบุคคลซึง่ไดรั้บการเลือกตัง้       
ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการทีพ่งึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุ
เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพือ่ใหไ้ดจํ้านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 17.  ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสาม
เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกล ้
ทีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิท
นัน้ ใหจั้บสลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้
เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลอืกตัง้เขา้มาดํารงใหมไ่ด ้
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ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมือ่ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก โดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวน

ผูถ้อืหุน้ ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมจํีานวนหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่
กึง่หนึง่ของจํานวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

(5) ศาลมคํีาสัง่ใหอ้อก 
ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกจากบรษัิท การลาออก         

มผีลนับแตว่นัทีใ่บลาออกไปถงึบรษัิท 
กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ย

ก็ได ้
ขอ้ 20.  ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ  

ใหค้ณะกรรมการเลอืกผูถ้อืหุน้ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึง่ซึง่มคีุณสมบัต ิและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจํากัด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่ว
จะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สาม
ในสีข่องจํานวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

ขอ้ 21.  ในกรณีทีตํ่าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืนอ้ยกว่าจํานวนทีค่รบเป็นองคป์ระชมุ 
ใหก้รรมการทีเ่หลอือยูก่ระทําการในนามของคณะกรรมการไดแ้ตเ่ฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่เลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งทีว่า่งทัง้หมดเทา่นัน้ 

การประชมุตามวรรคหนึง่ ใหก้ระทําภายในหนึง่เดอืนนับแต่วันทีจํ่านวนกรรมการ
วา่งลงเหลอืนอ้ยกวา่จํานวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชมุ 

บคุคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึง่ อยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่ัง
เหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทหรอืไมก่็ได ้
ค.  การจา่ยเงนิปนัผล และการจดัสรรเงนิกาํไร 

ขอ้ 42.  หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมี
ยอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

เงนิปันผลใหแ้บง่ตามจํานวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั โดยอนุมตัขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครัง้คราว เมือ่เห็น

วา่บรษัิทมผีลกําไรสมควรพอทีจ่ะทําเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทําภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรือ
คณะกรรมการลงมต ิแลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่ว
การจา่ยเงนิปันผลในหนังสอืพมิพด์ว้ย 

ขอ้ 43.  บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
หา้ของกําไรสุทธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบยีน 

คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมัตใิหม้ีเงนิสํารองประเภทต่างๆ 
เพือ่ประโยชนใ์นการดําเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยก็ได ้
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ง.  การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
ขอ้ 44.  ใหท้ีป่ระชมุใหญ่แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีผูส้อบบัญชผีูซ้ ึง่ออกไปนัน้จะเลอืกกลับเขา้

ดํารงตําแหน่งอกีก็ได ้
ขอ้ 45.  ผูส้อบบญัชจีะไดค้า่ตอบแทนเทา่ใด ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กําหนด  
ขอ้ 46.  กรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบรษัิท เวลาอยู่

ในตําแหน่งนัน้ๆ จะเลอืกมาเป็นตําแหน่งผูส้อบบญัชไีมไ่ด ้
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