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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว   ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  สดุแต่จะเหน็สมควร 
ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกวา่ย่ีสบิห้า (25)  คน   ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แตต้่องระบเุหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี  รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด  (7)  วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนัสาม (3) วนั   และไมน้่อยกวา่สาม  (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้ประชมุตามวรรคหนึง่ ให้อยูใ่นท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือสํานกังานสาขา 
หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดให้ 

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจดัสง่เอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้า (25) คน  
หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์
ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 36. หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  การประชมุเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน   ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ  หรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 39. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  มีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ  ในการนี ้
ต้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด   จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  6 
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ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสองแล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ
ประชมุครัง้ตอ่ไป   และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  และระเบียบวาระการประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม 
(3) วนั  และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ  40. ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิจะเข้าร่วมประชมุในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ไมว่่าจะเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นชนิดใดคราวใด 

ข้อ 44. การประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณากิจการเหลา่นี ้ คือ   
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2)    พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
(3)    พิจารณาจดัสรรกําไร 
(4)    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5)    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท 
(6)    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ  หรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะต้องทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จํากดักําหนด 

ข้อ 42. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ท่ีประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสทิธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 43.  ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง 
มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค.   การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่
กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทนุ หรือ ลดทนุของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ. การควบ หรือ การเลกิบริษัท 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบง่เงิน
ปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น  หุ้นละเทา่ ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่

กรณี ทัง้นี ้ ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั
สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะ
ทําเช่นนัน้ และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้ว  ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองอยา่งน้อยหนึง่ในย่ีสบิ (1/20) ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย
ยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุสํารองนัน้ จะมีจํานวนถงึหนึง่ในสบิ (1/10) ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารองสว่น
ลํา้มลูคา่หุ้นตามลําดบั  ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ  วธีิการเลือกตัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้า (5) คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา เหน็สมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัใน
กิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย      

การลงนามผกูพนับริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
คณะกรรมการอาจกําหนดช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ข้อ 19.  กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
(1) บรรลนิุติภาวะ  
(2)  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทจุริตต่อหน้าท่ี 

ข้อ 20. กรรมการนัน้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อเสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจํานวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม   (1/3)   
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะ
ออก  สว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน  เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธ์ิและผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ   เบีย้เลีย้ง  เบีย้ประกนั   
บําเหน็จ   เงินอดุหนนุ   เงินรางวลั   คา่รักษาพยาบาล   คา่นํา้มนั  คา่พาหนะ 

ความในวรรคต้น ไมร่วมถงึคา่ตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การกาํหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน  ลกูจ้าง  หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ   ของบริษัท 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีนัน้  ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 51.  ผู้สอบบญัชีควรได้สนิจ้างเทา่ใด   ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

ข้อ 54. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ  
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท  เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจดัสง่รายงาน   และเอกสารของ
บริษัท ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
………………………………………………………… 


