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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ  33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี  ภายในสี่  (4)  เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ  34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที ่ วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว  และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด  (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม  (3) วัน  
และไม่น้อยกว่าสาม  (3)  วันก่อนวันประชุมด้วย 
 สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือส านักงานสาขา    
หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ข้อ  35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
ข้อ  36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  (ถ้าม)ี  มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  หรือ   

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ  37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36.   หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอันระงับไป  
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ  39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม  ในการนี้ต้อง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง   หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง   แล้วแต่กรณี  และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ะประชุมครั้งต่อไป  
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ  40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด 
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ข้อ  44. การประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้  คือ 
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ  41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบ

ฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 

ข้อ  42.   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ  ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้งกรรมการ 

 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นชี้ขาด 
ข้อ  43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
   ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 (2)    ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี 
          สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 ค. การท าแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ  การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท 

จ.  การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ.   การควบ หรือ การเลิกบริษัท   

การจ่ายเงินปันผล 
ข้อ  55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณทีีบ่ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
ข้อ  56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กัน 

 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย 

ข้อ  57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ  58. บริษัทต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด        
ขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 เม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ า       
มูลค่าหุ้นตามล าดับ  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
ข้อ  18.    ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก 
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กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

 การลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 

ข้อ  19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา  และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกราชการ  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ  20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม  (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้          

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุม          

ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ  21.    ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม  (1/3) เป็นอัตรา  ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  (1/3) 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก    
ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

ข้อ  25. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม  
ในสี่  (3/4)   ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ  30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน   และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  หรือบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ      
ประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อ  32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ  และผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประกัน  บ าเหน็จ         
เงินอุดหนุน  เงินรางวัล  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าน้ ามัน  ค่าพาหนะ  

        ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

คุณสมบัตขิองผู้สอบบญัชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบญัชี และการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของผู้สอบบญัชี 
ข้อ  49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ  50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี  ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
ข้อ  51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
ข้อ  54. ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน   

และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท  เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น  ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ 
บริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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