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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

ข้อ 17. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

อนึง่กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้อีก หากที่ประชมุได้เลอืก
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
นัน้ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ 

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 27. กรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืน้อยกวา่จ านวนที่เป็นองค์ประชมุ ให้กรรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าในนามของ
คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่วา่งทัง้หมดเท่านัน้ 
และให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัที่จ านวนกรรมการวา่งลงเหลือน้อยกว่า
จ านวนที่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 32. การกระท าใดๆ จะมีผลผกูพนัตอ่บริษัทเมื่อกรรมการสองคนลงช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท ทัง้นีเ้ว้นแต่
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

ข้อ 33. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างบริษัท 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผุ้ถอืหุ้น และสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ  34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ
กนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ
หุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือ 
ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถื้อว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ  35. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อน
วนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั  

สถานที่ท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

ข้อ  36. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสอืตาม
แบบทีน่ายทะเบียนก าหนด 

ข้อ  37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นขอ ให้การประชมุนัน้เป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไมม่าเข้าประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึง่คะแนน มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
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(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ) การเพิม่ทนุหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผา่นมากิจการของบริษัทได้จดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถ้าม)ี 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ  

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนี ้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน
นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองสว่นล า้
มลูคา่หุ้นตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวข้องกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

       


