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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
 

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
(ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถื้อหุ้น) 

    
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุน้จะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมสีทิธิ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ(1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง(1) เดอืน นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้
ดงักล่าว 

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็(7)วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้ง
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โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รยีกนัด
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็(7) วนั 
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอื
มแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วน

ทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการ
กบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปนัผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่นๆ 
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ขอ้ 38. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์กลงเขา้ท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืมกีารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ี่ส าคญัของบรษิทัตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ให้บรษิทัปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในเรื่องนัน้ๆ
ดว้ย 

หมวดท่ี 7 
การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบ
งบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 46. หา้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปนัผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปนัผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปนัผล
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปนัผลดงักล่าวให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้น้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปนัผลนัน้ใน
หนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 


