
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุ้น 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวาง
เป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อ 18.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา (1/3) 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

หมวด 4  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ  
ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าช่ือกันท าหนังสือฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น



เป็นการวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการ
ต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง  
ที่เสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม  

อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น มติที่ประชุมผุ้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้น
หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท าดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณจัดสรรเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

  



หมวดที่ 6 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัท  
จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นก็ได้ 

หมวดที่ 8 
สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 51. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ 53. บริษัทจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปี
ในทางบัญชี เงินของบริษัท 

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจาณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 


