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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้  
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าหา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหผู้ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 

ขอ้ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

อนึง่กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึง่ ชอบท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการไดอ้ีก หากที่ประชมุไดเ้ลอืก
เขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิท
นัน้ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหนง่ 

ขอ้ 22. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ขอ้ 23. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 27. กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงจนเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนที่เป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการท่ีเหลอือยูก่ระท าในนามของ
คณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดเทา่นัน้ 
และใหค้ณะกรรมการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกว่า
จ านวนที่เป็นองคป์ระชมุ 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท าเพื่อประโยชนต์น หรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ขอ้ 32. การกระท าใดๆ จะมีผลผกูพนัตอ่บรษัิทเมื่อกรรมการสองคนลงช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับรษัิท พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท ทัง้นีเ้วน้แต่
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น 

ขอ้ 33. กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิทซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของ
บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนจ์ากบรษัิทในฐานะท่ีเป็นลกูจา้งบรษัิท 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผุ้ถอืหุน้ และสิทธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 
ขอ้  34. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สุดรอบปี

บญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่ “การประชมุวิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรยีกการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุล
ในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อ
หุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือ 
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่ิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถื้อว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 
การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ขอ้  35. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพรอ้มรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ 
หรือเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวนัก่อน
วนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั  

สถานที่ที่จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอ้ยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบรษัิท หรือสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดให ้

ขอ้  36. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นออกเสยีงแทนตนในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้แตก่ารมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนงัสอืตาม
แบบทีน่ายทะเบียนก าหนด 

ขอ้  37. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้คนหรอืไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชุม
ไมค่รบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้ขอ ใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส้ง่หนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้  38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชมุจนลว่งเวลานดัไปแลว้ครึง่ชั่วโมง 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน ถา้ไมม่ีหรอืมีแตไ่มม่าเขา้ประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 39. ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถื้อวา่หุน้หนึง่มีหนึง่คะแนน มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  
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(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส  าคญั การมอบหมาย

ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
จ) การเพิม่ทนุหรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 
ฉ) การควบหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงวา่ในรอบปีที่ผา่นมากิจการของบรษัิทไดจ้ดัการไป 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้ม)ี 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ  

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิทเสนอตอ่ที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 45. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล  

เงินปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บรษัิทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนี ้และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน
นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณา
ค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 47. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุส ารองสว่นล า้
มลูคา่หุน้ตามล าดบั ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวขอ้งกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษัทจดัสง่รายงานและเอกสาร
ของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

       


