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 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการ 
ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และต้องมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 
ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1)  เลือกตัง้บคุคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าดเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียง 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่
ในสาม 

  อนึง่  กรรมการท่ีออกตามวรรคหนึง่  ชอบท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการได้
อีกหากท่ีประชมุได้เลือกเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่อีกครัง้  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก
และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก  สว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน  เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน  หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และก าหนดไว้เป็นคราวๆ  ไป  หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  และนอกจากนัน้  ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารตา่งๆ  
ตามระเบียบของบริษัท 

  ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับ
เลือกตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะท่ี
เป็นลกูจ้างของบริษัท 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแตว่นั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
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หุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใด
ก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
เชน่นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเชน่นี ้ให้ถือวา่เป็นการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้
ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อท่ี 38 ผู้ ถือ
หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียงกบัท่ีส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาตัง้อยู ่หรือ
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 36. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแตก่รณี  รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั
ก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ แตก่ารมอบฉนัทะต้องท า
เป็นหนงัสือตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการ
ก าหนด  ณ  สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่
ย่ีสิบห้าคน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะ
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ผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนั
ประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ถ้าประธานกรรมการไมม่าเข้าประชมุจนลว่ง เวลา
นดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุแทน  ถ้าไมมี่หรือมีแตไ่มม่าเข้า
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึง่มีหนึง่คะแนน  เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทได้ออกหุ้นบริุมสิทธิและ
ก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

   มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข)   การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน  หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า การแก้ไข หรือการเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือ 

บางสว่นท่ีส าคญั   
(ง)  การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท   
(จ)  การร่วมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ)  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัท  หรือการออกหุ้นกู้   
(ซ) การควบ  หรือเลิกบริษัท 
(ฌ) การปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม ่ เพ่ือช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนี ้

เป็นทนุ 
ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ   แสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมา
กิจการของบริษัทได้จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน  
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร  (ถ้ามี) 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ข้อ 42. รอบปีบญัชีของบริษัท  เร่ิมต้นในวนัท่ี  1  มกราคม  และสิน้สดุลงในวนัท่ี  31  ธนัวาคมของทกุปี 
ข้อ 43. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้  

และต้องจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือน  อนัเป็นรอบปีบญัชีของ
บริษัท 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุนี ้ 
คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น  พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดลุและงบก าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจ้าง  หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าท่ีใดๆ  ของบริษัท 
ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี  เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได้  รายจา่ย  ตลอดจน

ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทในระหวา่งเวลาท าการของบริษัท  ในการนี ้  ให้มีอ านาจสอบถาม
กรรมการ  พนกังาน  ลกูจ้าง  ผู้ด ารงต าแหนง่หน้าท่ีใดๆ  ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท  รวมทัง้ให้
ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท  เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้
ถือหุ้น  ให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่
ผู้สอบบญัชีด้วย 
 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
ข้อ 49. ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม

อยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้นๆ  ละเทา่ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  ในเม่ือเห็นวา่
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเชน่นัน้  และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ย เงินปันผลนัน้
ในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัด้วย 

ข้อ 50. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ  5 (ห้า)  ของก าไร
สทุธิประจ าปี  หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา  (ถ้ามี)  จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 10 (สิบ)  ของทนุจดทะเบียน 
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  นอกจากเงินส ารองท่ีได้ระบไุว้แล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ลงมตเิพ่ือ
จดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  เพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ เม่ือ
ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว  บริษัทอาจโอนเงินส ารองอ่ืน  หรือทนุส ารองตามวรรคหนึง่  หรือ
ทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้น  เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

การชดเชยผลขาดทนุสะสมตามวรรคสาม  ให้หกัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อน  แล้วจงึหกั
จากทนุส ารองตามวรรคหนึง่  และทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั 

 


