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ข้อบังคับของบริษทัในส่วนทเีกยีวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี ( ) เดือน นบัแต่

วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั      

         การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั           

           คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ ( ) ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบห้า ( ) วนั นบัแต่

วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี ผูถื้อหุ้น

ทงัหลายซึงเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นั จะเรียกประชุมเองก็

ไดภ้ายในสีสิบห้า ( ) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี  ในกรณีเช่นนี ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการ

จดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคหา้ครังใด  

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้  และขอ้  ผูถื้อหุ้น

ตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครังนนัให้แก่

บริษทั 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที  วนั เวลาระเบียบ

วาระการประชุมและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่า

เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ  ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

วนัประชุม  ทงันีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ย

กว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย สถานทีทีจะใชป้ระชุมตามวรรคหนึง ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอนัเป็นทีตงั

ของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือสาํนกังานสาขา หรือสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั

ประจาํปี 

ข้อ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิบ

หา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ย

กว่าหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมเวน้แต่กฎหมายจะ

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 
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ข้อ 37. การประชุมผูถื้อหุน้ครังใด  เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1)  ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 36  หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนนัไดเ้รียกนดั

เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนนัมิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ   ก็ใหน้ัดประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  

(7) วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม  

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ เป็นประธาน   ถา้

ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้

คนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 

ข้อ 39. ประธานในทีประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ

ประชุมในการนีตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไว ้ ในหนงัสือนดั

ประชุม  เวน้แต่ทีประชุมจะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  

(2/3)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

  เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงใน

สาม  (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหที้ประชุมพิจารณาเรืองอืน นอกจากทีกาํหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

  ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง  หรือพิจารณา

เรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณาให้ทีประชุม

กาํหนดสถานที วนั  และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุ

สถานที วนั เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทงันี

ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนั  และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั

ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในทีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ ชนิดใด 

คราวใด 

ข้อ 44. การประชุมสามญัประจาํปีเพือพิจารณากิจการเหล่านี  คือ   

(1) รายงานกิจการคา้ในรอบปีทีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรกาํไร 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 

(5) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) พิจารณาเรืองอืน ๆ 
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การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุน้แทนตนก็

ได้  และผูรั้บมอบฉันทะต้องยืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูที้ประธาน

คณะกรรมการกาํหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉันทะตอ้งทาํ

ตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด 

ข้อ 42. ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใดซึงทีประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ันไม่มีสิทธิจะออกเสียง

ลงคะแนนด้วยในขอ้นัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการถา้คะแนนเสียงเท่ากัน                

ใหผู้เ้ป็นประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 

มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็น

เสียงชีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของ          

ผูถื้อหุน้  ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

ข. การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนที

สาํคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั   บุคคล

อืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือ  ขอ้บงัคบัของบริษทั 

จ. การเพิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กูข้องบริษทั 

ฉ. การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่

หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี  ทงันีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนนั

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นครังคราว  ในเมือเห็นว่าบริษทัมีผล

กาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนนั  และเมือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 58. บริษทัตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองอย่างนอ้ยหนึงในยีสิบ (1/20) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนนัจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบ (1/10) ของ

จาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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เมือไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสํารองตามกฎหมาย  

และทุนสาํรองส่วนลาํมูลค่าหุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้

คุณสมบัติของกรรมการ  วธีิการเลือกตงักรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง (1/2)  ของ

จาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ในราชอาณาจกัรให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็น

ประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง  หรือหลายคน

เป็นรองประธานกรรมการก็ไดร้องประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคบัในกิจการซึงประธานกรรมการ

มอบหมาย การลงนามผูกพนับริษทั ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ

บริษทัคณะกรรมการอาจกาํหนดชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั  พร้อมประทบัตราสาํคญัของ

บริษทั 

ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 

(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงทีสุดใหจ้าํคุกในความผิดเกียวกบัทรัพยที์ไดก้ระทาํ โดยทุจริต 

( ) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อ

หนา้ที 

ข้อ 20. กรรมการนนัใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตงัในครังนนั   ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบั

ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุ้นต้องเลือกตงัในครังนนัให้

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม (1/3) เป็น

อตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวน ใกลที้สุดกบั

ส่วนหนึงในสาม  (1/3)  กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษทันนัใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนนั

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตงัใหม่ได ้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั   หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทัอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็น

การแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ที

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั 
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืนโดยปกติวิสัยในฐานะทีเป็นกรรมการของบริษทั เช่นเงินเดือน เบีย

ประชุม เบียเลียง เบียประกนั บาํเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่านาํมนั  ค่าพาหนะ  

ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทั 

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตงัผู้สอบบญัชี การกาํหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี 

ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษทั  

ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนนั  ใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตงัทุกปี   ผูส้อบบญัชีซึงออกไปนนัจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ

ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด  ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี  มีหนา้ทีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครังทีมีการพิจารณางบดุล  และบญัชี

กาํไรขาดทุน  และปัญหาเกียวกับบัญชีของบริษทั  เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทัจดัส่ง

รายงานและเอกสารของบริษทัทีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครังนนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………………….. 


