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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม
โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านกังานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือก าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมกำร 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด  แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน 

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

 หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจบัฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน
ต าแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้  ให้กรรมการดงักล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

 กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง 
และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนนีใ้ห้กรรมการ
คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนได้
ตามที่เหน็สมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  และ/หรือ 
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและให้น าข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 
ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น  
คนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็น
ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้ จ่ายท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) อนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน
พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั
ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้  โดยท าเป็นหนงัสือ
ตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 
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ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่
การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 
และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้  
จะกระท าด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ   ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

กำรบัญชี กำรเงนิ และกำรสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้   ครัง้แรกส าหรับ 
งวดเวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครัง้ท่ีสองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิน้สุดเพียง  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม  ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้ 
ถ้าบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด  เม่ือปรากฏว่างบดุล 
และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี
ก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 



หน้าที่ 58 

 เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (ถ้ามี) 
ให้จดัสรรเป็นเงินส ารองตา่ง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทนุส ารองเพ่ือเป็นเงินกองทนุของบริษัท
ตอ่ไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับรายได้  รายจ่าย  ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




