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ข�อบังคับบริษัทฯ ในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

การโอนหุ�น 

ข�อ 14. ก�อนการประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นไว�เป=นการช่ัวคราว แต�จะไม�เกิน 21 วัน ก�อนวันประชุม
โดยจะประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า ณ สํานักงานใหญ� และสํานักงานสาขาทุกแห�ง ไม�น�อยกว�า 14 วันก�อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอน 

ข�อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ�นไว�เป=นการช่ัวคราว  เพ่ือกําหนดสิทธิต�าง ๆ ให�แก�ผู�ถือหุ�น  เช�น สิทธิในการรับเงินปyนผล สิทธิใน
การจองหุ�นใหม� เป=นต�น 

กรรมการ 

ข�อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเท�าใด ให�เป=นไปตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด  แต�ต�องไม�น�อยกว�า 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ�นของบริษัทหรือไม�ก็ได�  แต�กรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ต�องเป=นผู�มีถิ่นท่ีอยู�ใน
ราชอาณาจักร 

ข�อ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทให�กระทําโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑFและวิธีการดังต�อไปน้ี 
(1) ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท�ากับหน่ึงหุ�นต�อหน่ึงเสียง 
(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป=นรายบุคคลคราวละคน  หรือคราวละหลายคน รวมกัน

เป=นคณะ หรือด�วยวิธีการอื่นใดก็ได�ตามแต�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะเห็นสมควร แต�ในการลงมติแต�ละครั้งผู�ถือหุ�นต�องออกเสียงด�วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ�งคะแนนเสียงแก�คนใดหรือคณะใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ใช�เสียงข�างมาก หากมีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานท่ีประชุมเป=นผู�ออกเสียง    
ช้ีขาด 

ข�อ 18. ในการประชุมสามัญประจําป~ทุกครั้งให�กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพ�นจากตําแหน�ง  ถ�าจํานวนกรรมการท่ีจะ
พ�นจากตําแหน�งไม�อาจแบ�งได�พอดี 1 ใน 3 ก็ให�ใช�จํานวนท่ีใกล�เคียงกันแต�ไม�เกิน 1 ใน 3 

 หลังจากวันท่ีข�อบังคับฉบับน้ีมีผลใช�บังคับ  การพ�นจากตําแหน�งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในป~ท่ี 1 และป~ท่ี 2 ให�ใช�วิธีจับฉลาก 
ส�วนในป~ต�อ ๆ ไป ให�กรรมการซ่ึงอยู�ในตําแหน�งนานท่ีสุดเป=นผู�พ�นจากตําแหน�ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู�ในตําแหน�ง  
มานานเท�า ๆ กัน เป=นจํานวนมากกว�าจํานวนกรรมการท่ีต�องพ�นจากตําแหน�งในคราวน้ัน ให�กรรมการดังกล�าวพ�นจากตําแหน�งโดย
ใช�วิธีจับฉลาก 

 กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน�งด�วยเหตุดังกล�าวอาจได�รับเลือกต้ังให�กลับเข�ารับตําแหน�งอีกก็ได� 

ข�อ 23. กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัสหรือผลประโยชนFตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามข�อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะพิจารณา  ซ่ึงอาจกําหนดเป=นจํานวนแน�นอนหรือวางเป=นหลักเกณฑFและจะกําหนดไว�
เป=นคราว ๆ ไป หรือจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได� และนอกจากน้ันให�ได�รับเบ้ียเล้ียง และสวัสดิการต�าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหน่ึง ไม�กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ�างของบริษัทซ่ึงได�รับเลือกต้ังเป=นกรรมการ ในอันท่ีจะได�รับ
ค�าตอบแทนผลประโยชนFในฐานะท่ีเป=นพนักงานหรือลูกจ�างของบริษัท 

ข�อ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให�เป=นคณะกรรมการบริหารและในจํานวนน้ีให�กรรมการคน
หน่ึงเป=นประธานกรรมการบริหาร โดยให�มีอํานาจหน�าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และให�
กรรมการผู�จัดการใหญ�เป=นกรรมการบริหารโดยตําแหน�ง และให�คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยอื่นได�ตามท่ี
เห็นสมควร 
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 กรรมการบริหาร  และ/หรือ  กรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังให�อยู�ในคณะกรรมการชุดย�อยอื่นมีสิทธิได�รับค�าตอบแทน  และ/หรือ บําเหน็จ
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด  แต�ท้ังน้ีไม�กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล�าวในอันท่ีจะได�รับค�าตอบแทนหรือ
ผลประโยชนFอย�างอื่นตามข�อบังคับน้ีในฐานะกรรมการ 

 ให�คณะกรรมการบริหารจัดให�มีหรือเรียกประชุมได�ตามท่ีจะเห็นสมควรและให�นําข�อ 27. ข�อ 28. และ ข�อ 29. มาใช�บังคับ        
โดยอนุโลม 

การประชุมผู�ถือหุ�น 

ข�อ 32. คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมสามัญประจําป~ภายใน 4 เดือน นับแต�วันส้ินสุดของรอบป~บัญชี      
ของบริษัท การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากน้ี ให�เรียกว�าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงถือหุ�นรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด จะเข�าช่ือกันทําหนังสือ
ขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นเป=นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได� แต�ต�องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให�เรียกประชุม  
ไว�ให�ชัดเจนในหนังสือดังกล�าวด�วย 

ในกรณีเช�นน้ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในส่ีสิบห�าวัน นับแต�วันท่ีได�รับหนังสือจากผู�ถือหุ�น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู�ถือหุ�นท้ังหลายซ่ึงเข�าช่ือกันหรือผู�ถือหุ�นคนอื่น ๆ 
รวมกันได�จํานวนหุ�นตามท่ีบังคับไว�น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได� ภายในส่ีสิบห�าวันนับแต�วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณี
เช�นน้ี ให�ถือว�าเป=นการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจําเป=นท่ีเกิดจากการจัดให�
มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นท่ีเป=นการเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคห�าครั้งใด จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาร�วมประชุม    
ไม�ครบเป=นองคFประชุมตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับข�อ 36 ผู�ถือหุ�นตามวรรคห�าต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายท่ีเกิดจากการจัด
ให�มีการประชุมในครั้งน้ันให�แก�บริษัท 

ข�อ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําป~พึงกระทํามีดังต�อไปน้ีเป=นอย�างน�อย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบป~ท่ีผ�านมา 
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ 
(5) แต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชีของบริษัท 

ข�อ 34. ในการเรียกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทําเป=นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  ระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องท่ีจะเสนอต�อท่ีประชุม โดยระบุให�ชัดเจนว�าเรื่องใดเป=นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องน้ัน ๆ (ถ�ามี) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข�องตามสมควรและจัดส�งให�ผู�ถือหุ�น  และนายทะเบียนพร�อมกับ
เอกสารท่ีเกี่ยวข�องไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพิมพFติดต�อกัน 3 วันก�อน        
วันประชุมไม�น�อยกว�า 3 วัน 

ข�อ 35. ผู�ถือหุ�นอาจมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทนกันก็ได� โดยทําเป=นหนังสือ   
ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให�ผู�รับมอบฉันทะยื่นต�อประธานกรรมการหรือผู�ซ่ึงประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก�อนผู�รับมอบฉันทะจะเข�าประชุม 

ข�อ 36. ในการประชุมผู�ถือหุ�นต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�า 25 คน หรือไม�น�อยกว�ากึ่งหน่ึง 
ของจํานวนผู�ถือหุ�นท้ังหมดแล�วแต�จํานวนใดจะน�อยกว�ากัน และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า  1 ใน 3 ของจํานวนหุ�นท่ีจําหน�าย
ได�ท้ังหมดจึงจะเป=นองคFประชุม 
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 ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นครั้งใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาเข�าร�วมประชุม ไม�ครบเป=น
องคFประชุมตามท่ีกําหนดไว� ถ�าการน้ันได�ประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอให�การประชุมเป=นอันระงับไป แต�ถ�าการประชุมน้ันมิใช�     
การเรียกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม�และส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�นล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน          
ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไม�บังคับว�าจะต�องครบองคFประชุม 

ข�อ 37. ให�ประธานกรรมการเป=นประธานในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 
ให�รองประธานกรรมการเป=นประธานท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ได� ให�ท่ีประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป=นประธานในท่ีประชุม 

ข�อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นมีหน�าท่ีควบคุมการประชุมให�เป=นไปตามกฎหมายและข�อบังคับของบริษัทว�าด�วยการประชุม (ถ�ามี) และ
ให�การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุม  เว�นแต�ท่ีประชุมจะมีมติด�วยคะแนนเสียง          
ไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมให�เปล่ียนลําดับระเบียบวาระ 

ข�อ 39. การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นให�กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม�ว�าการออกเสียงลงคะแนนน้ัน        
จะกระทําด�วยวิธีใดให�นับหน่ึงหุ�นเป=นหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน      
เป=นเสียงช้ีขาดได�แม�ว�าจะมิได�เป=นผู�ถือหุ�นของบริษัทก็ตาม 

 ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเป=นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล�าวเว�นแต�
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ออกเสียงลงคะแนนได�โดยไม�มีข�อห�าม 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข�อ 42. ให�บริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พร�อมกับจัดให�มีผู�สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองป~ละ 2 ครั้ง  ครั้งแรกสําหรับงวดเวลา  
6 เดือนแรกของป~ส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน  และครั้งท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของป~ส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม  ให�คณะกรรมการนําเสนอต�อท่ีประชุมสามัญ
ประจําป~ในป~ถัดไป 

ข�อ 43. บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําป~ส�วนหน่ึงไว�เป=นทุนสํารองไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป~หักด�วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม�น�อยกว�าจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข�อ 44. บริษัทจะจ�ายเงินปyนผลท้ังหมดหรือบางส�วน โดยออกเป=นหุ�นสามัญใหม�ให�ผู�ถือหุ�น  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นก็ได�     
ถ�าบริษัทยังจําหน�ายหุ�นไม�ครบตามท่ีจดทะเบียนไว�หรือได�จดทะเบียนเพ่ิมทุนไว�แล�ว 

ข�อ 45. คณะกรรมการอาจจ�ายเงินปyนผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป=นครั้งคราว  ในเม่ือเห็นว�าบริษัทมีผลกําไรพอและสมควรท่ีจะทํา
เช�นน้ัน และรายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 คณะกรรมการอาจจ�ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก�กรรมการ ได�ตามหลักเกณฑFท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด  เม่ือปรากฏว�างบดุล      
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน ผ�านการรับรองของผู�สอบบัญชีแล�ว และบริษัทมีกําไรพอ
และสมควรท่ีจะทําเช�นน้ัน 

 เงินกําไรส�วนท่ีเหลือจากการจ�ายเงินปyนผลท่ีจ�ายตามมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น หรือเหลือจากการจ�ายเงินปyนผลระหว�างกาล (ถ�ามี)  
ให�จัดสรรเป=นเงินสํารองต�าง ๆ ได� ตามแต�คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป=นทุนสํารองเพ่ือเป=นเงินกองทุนของบริษัท
ต�อไป 

ข�อ 46. การจ�ายเงินปyนผลให�กระทําภายใน 1 เดือน นับแต�วันท่ีท่ีประชุมผู�ถือหุ�นหรือคณะกรรมการมีมติแล�วแต�กรณี 

ข�อ 48. ผู�สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายได�  รายจ�าย  ทรัพยFสิน และหน้ีสินของบริษัท      
และมีหน�าท่ีเข�าร�วมและช้ีแจงให�ความเห็นในการประชุมผู�ถือหุ�นบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน        
และปyญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทแต�ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 


