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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

กำรโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม
โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพื่อก าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้ น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล  
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมกำร 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด ต้องเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจักร 

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน รวมกัน

เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง 
ด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง  
ชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะน้ันพ้นจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

 หลังจากวันท่ีข้อบังคับฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ  การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่ง 
มานานเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวน้ัน ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดย
ใช้วิธีจับฉลาก 

 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนน้ีให้กรรมการ 
คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย  
และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  และ/หรือบ าเหน็จ
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับน้ีในฐานะกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามท่ีจะเห็นสมควรและให้น าข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี 
ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม  
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ 
รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมท้ัง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องน้ัน ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  และนายทะเบียน
พร้อมกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้  โดยท าเป็นหนังสือ 
ตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดแล้วแต่จ านวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ ถ้าการน้ันได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป  แต่ถ้าการประชุมน้ันมิใช่ 
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และ
ให้การประชุมด าเนินไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนน้ัน 
จะกระท าด้วยวิธีใดให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 
เป็นเสียงชี้ขาดได้แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน พร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครั้ง  ครั้งแรกส าหรับงวดเวลา  
6 เดือนแรกของปีสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครั้งท่ีสองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปีสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม  ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีในปีถัดไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44. บริษัทจะจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้  
ถ้าบริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะท า
เช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด  เมื่อปรากฏว่างบดุล 
และบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีก าไรพอ
และสมควรท่ีจะท าเช่นน้ัน 

 เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (ถ้ามี)  
ให้จัดสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนส ารองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัท
ต่อไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายได้  รายจ่าย  ทรัพย์สิน และหน้ีสินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน  
และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 


