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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วันส้ินสุดของรอบ
ปีบัญชีของบริษัท 

   การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้ว  ให้เรียกวา่การประชุมวิสามัญ 

   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีาร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแตว่ันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึง่เขา้ชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแตว่ันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเปน็ท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั้งนั้นใหแ้ก่บรษิัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกวา่เจด็  (7)  วันก่อนวันประชมุ  ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน   และไม่น้อยกวา่สาม  (3) วันก่อนวันประชมุด้วย 

สถานท่ีที่จะใช้ประชมุตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา 
หรือสถานท่ีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน  
หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้น ข้อ 36. หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ กใ็ห้นัดประชมุใหม่และให้ส่งหนังสือนดั
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ  ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 
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ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้   ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเปน็ประธาน   ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 39. ประธานในที่ประชมุผู้ถือหุ้น  มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทว่าดว้ยการประชุม  ในการน้ี
ต้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดับระเบยีบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปล่ียนล าดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด   จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดับระเบยีบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพจิารณา  ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งต่อไป   และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชมุ ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวันประชุม ทัง้นี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกันสาม 
(3) วัน  และไม่น้อยกวา่สาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย 

ข้อ  40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้ารว่มประชุมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ไม่วา่จะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนดิใดคราวใด 

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพจิารณากิจการเหล่านี้  คือ   
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 
(2)    พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3)    พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4)    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5)    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6)    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

 
การมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอืน่เข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบ
ฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชมุ หนังสือมอบฉันทะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด 

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อน้ัน  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 43.  ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค.   การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกับการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกจิการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบง่
ก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
จ. การเพิม่ทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ. การควบ หรือการเลิกบรษิัท 

 
การจ่ายเงินปนัผล 

ข้อ 55. ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมใิห้แบ่งเงิน
ปันผล 

ข้อ 56. การจา่ยเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กัน 
การจา่ยเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่

กรณ ี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วันด้วย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อจา่ยเงินปันผลแล้ว  ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวา่ทนุส ารองนั้น จะมจี านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

เมื่อได้รับอนมุัตจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วน
ล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ให้บริษัทมคีณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหา้ (5) คน และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมหีน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย      

การลงนามผูกพันบริษัท ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

ข้อ 19.  กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ  
(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรฐัฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
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ข้อ 20. กรรมการน้ันให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีที่

ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทา่กัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครัง้นั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเปน็สาม (3) ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม   (1/3)   

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก  ส่วนปีหลังๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. ห้ามมใิห้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกตวิิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชุม เบี้ยเล้ียง เบี้ยประกนั   
บ าเหน็จ   เงินอดุหนุน   เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าน้ ามัน  ค่าพาหนะ 

ความในวรรคต้น ไม่รวมถงึค่าตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน  ลูกจา้ง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ   ของบริษัท 

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น  ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 51.  ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเทา่ใด   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท  เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน   และเอกสารของ
บริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
………………………………………………………… 


