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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี%  (4) เดือน นบัแต่
วนัสิ.นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั      

          การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื%นนอกจากที%กล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั           
           คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื%อใดกไ็ด ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึ%งหรือหลายคนซึ% งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที%
จาํหน่ายไดท้ั.งหมด จะเขา้ชื%อกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื%อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื% องและเหตุผลในการที%ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี%สิบหา้ (45)วนั นบัแต่
วนัที%ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีที%คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี%  ผูถื้อหุ้น
ทั.งหลายซึ% งเขา้ชื%อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื%น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที%บงัคบัไวน้ั.น จะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายในสี% สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี%   ในกรณีเช่นนี.  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที%คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที%เกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที%ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที%เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคห้าครั. งใด  
จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ% งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ 36 และขอ้ 37 ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที%เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั. งนั.นให้แก่
บริษทั 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที%  วนั   เวลาระเบียบ
วาระการประชุมและเรื%องที%จะเสนอต่อที%ประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเรื% องที%จะเสนอเพื%อทราบ  เพื%ออนุมติั    หรือเพื%อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั.งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื%องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ  ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชุม   ทั.งนี. ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ย
กว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถานที%ที%จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ%ง  ใหอ้ยู่ในทอ้งที%อนัเป็นที%ตั.ง
ของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือสาํนกังานสาขา หรือสถานที%อื%นใดตามที%คณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามที%กฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั
ประจาํปี 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี%สิบ
หา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึ%งหนึ%ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั.งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
หนึ%งในสาม (1/3)  ของจาํนวนหุน้ที%จาํหน่ายไดท้ั.งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุมเวน้แต่กฎหมายจะกาํหนด
ไวเ้ป็นอยา่งอื%นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 6 
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ข้อ 37. การประชุมผูถื้อหุ้นครั. งใด  เมื%อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ% ง (1)  ชั%วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ% งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที%กาํหนดไวใ้นขอ้ 36   หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั.นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั.นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ   กใ็หน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  (7) 
วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครั. งหลงันี.ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที%ประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีที%ประธานกรรมการไม่อยู่ในที%ประชุม  
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที%ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ เป็นประธาน   ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที%ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ% งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหนึ%งเป็นประธานในที%ประชุม 

ข้อ 39. ประธานในที%ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที%ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุมในการนี. ตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที%กาํหนดไว ้ ในหนงัสือนัด
ประชุม  เวน้แต่ที%ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี%ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  
(2/3)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ%งมาประชุม 

  เมื%อที%ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ%งแลว้  ผูถื้อหุน้ซึ% งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ%งใน
สาม  (1/3) ของจาํนวนหุน้ที%จาํหน่ายไดท้ั.งหมด  จะขอใหที้%ประชุมพิจารณาเรื%องอื%น นอกจากที%กาํหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้

  ในกรณีที%ที%ประชุมพิจารณาเรื%องตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ%ง  หรือพิจารณาเรื%อง
ที%ผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี    และจาํเป็นต้องเลื%อนการพิจารณาให้ที%ประชุม
กาํหนดสถานที% วนั  และเวลาที%จะประชุมครั. งต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุ
สถานที% วนั เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั.งนี.
ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม(3) วนั  และไม่นอ้ยกว่าสาม (3)  วนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในที%ประชุมผูถื้อหุ้น  ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้  ชนิดใด 
คราวใด 

ข้อ 44. การประชุมสามญัประจาํปีเพื%อพิจารณากิจการเหล่านี.   คือ   
(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีที%ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรกาํไร 
(4) พิจารณาเลือกตั.งกรรมการใหม่แทนกรรมการที%ตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั.งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) พิจารณาเรื%องอื%น ๆ 

การมอบฉันทะเพื�อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื%นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที%ประชุมผูถื้อหุน้แทนตนก็
ได้  และผูรั้บมอบฉันทะต้องยื%นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูที้%ประธาน
คณะกรรมการกาํหนด ณ สถานที%ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งทาํตาม
แบบที%นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด 
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ข้อ 42. ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื% องใดซึ% งที%ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ั.นไม่มีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนด้วยในข้อนั.น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั. งกรรมการถา้คะแนนเสียงเท่ากัน                
ใหผู้เ้ป็นประธานในที%ประชุมออกเสียงเพิ%มขึ.นอีกเสียงหนึ%งเป็นเสียงชี.ขาด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนึ%งหุน้เป็นหนึ%งเสียง 
มติของที%ประชุมผูถื้อหุน้นั.นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ% งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที%ประชุมออกเสียงเพิ%มขึ.นอีกเสียงหนึ%งเป็นเสียง
ชี.ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี.    ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี%  (3/4) ของจาํนวนเสียงทั.งหมดของ          
ผูถื้อหุน้  ซึ% งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั.งหมดหรือบางส่วนที%สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื%น 
ข. การซื.อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื%นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี%ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั.งหมดหรือบางส่วนที%

สําคัญการมอบหมายให้บุคคลอื%นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับ   
บุคคลอื%นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ%มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพิ%มทุน  หรือ  ลดทุนของบริษทั   หรือ  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
ฉ. การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื%นนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีที%บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายในหนึ%ง (1) เดือนนบัแต่วนัที%ที%ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี  ทั.งนี. ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั.นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครั. งคราว  ในเมื%อเห็นว่าบริษทัมีผล
กาํไรสมควรพอที%จะทาํเช่นนั.น  และเมื%อจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหที้%ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างนอ้ยหนึ%งในยี%สิบ (1/20) ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนั.นจะมีจาํนวนถึงหนึ% งในสิบ (1/10) ของ
จาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เมื%อไดรั้บอนุมติัจากที%ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองอื%น ทุนสํารองตามกฎหมาย  
และทุนสาํรองส่วนลํ.ามลูค่าหุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

คุณสมบัตขิองกรรมการ  วธีิการเลอืกตั6งกรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ%งหนึ%ง (1/2)  ของ
จาํนวนกรรมการทั.งหมดตอ้งมีถิ%นที%อยู่ในราชอาณาจกัร ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ%งเป็น
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ประธานกรรมการ ในกรณีที%คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ%ง  หรือหลายคน
เป็นรองประธานกรรมการกไ็ดร้องประธานกรรมการมีหนา้ที%ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ% งประธานกรรมการ
มอบหมาย การลงนามผกูพนับริษทั  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื%อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษทัคณะกรรมการอาจกาํหนดชื%อกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั   พร้อมประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั 

ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย     คนไร้ความสามารถ     หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที%สุดใหจ้าํคุกในความผิดเกี%ยวกบัทรัพยที์%ไดก้ระทาํ โดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ   หรือองคก์ารหรือหน่วยงาน ของรัฐฐานทุจริตต่อ

หนา้ที% 
ข้อ 20. กรรมการนั.นใหที้%ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั.ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี.  

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ%งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ%งหุน้ต่อเสียงหนึ%ง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที%มีอยู่ทั.งหมดตาม (1) เลือกตั.งบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ% งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั.งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการที%ที%ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั.งในครั. งนั.น   ในกรณีที%บุคคลซึ% งไดรั้บการเลือกตั.ง
ในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที%ที%ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั.งใน
ครั. งนั.นใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชี.ขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั. ง   ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ% งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการที%จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3)  ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวน ใกลที้%สุดกบั
ส่วนหนึ% งในสาม  (1/3)  กรรมการที%จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที%สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั.นใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนที%อยู่ในตาํแหน่งนานที%สุดนั.น
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  กรรมการซึ%งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั.งใหม่ได ้

ข้อ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  หรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั   หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชน   หรือบริษทัอื%นที%ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื%อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอื้%น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้%ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบก่อนที%จะมีมติแต่งตั.ง 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื%นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิP และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื%นโดยปกติวิสัยในฐานะที%เป็นกรรมการของบริษทั เช่นเงินเดือน เบี. ย
ประชุม เบี.ยเลี.ยง เบี.ยประกนั บาํเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่านํ.ามนั  ค่าพาหนะ  ความ
ในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที%กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี การแต่งตั6งผู้สอบบัญชี การกาํหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี 

ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที%ใด ๆ ของบริษทั  
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ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนั.น  ใหที้%ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั.งทุกปี   ผูส้อบบญัชีซึ% งออกไปนั.นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ
ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด   ใหที้%ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 
ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี  มีหนา้ที%เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกครั. งที%มีการพิจารณางบดุล  และบญัชีกาํไร

ขาดทุน  และปัญหาเกี%ยวกบับญัชีของบริษทั  เพื%อชี.แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทัที%ผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้ครั. งนั.นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………………….. 


