
ข�อบังคับบร�ษัทอันเกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการ

ข�อ 15 ให�บร�ษัทมีคณะกรรมการของบร�ษัทเพ�่อดำเนินกิจการของบร�ษัท ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย
ห�า (5) คน โดยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต�องมีถิ�นที่อยู�ใน
ประเทศไทย กรรมการบร�ษัทจะเป�นผู�ถือหุ�นของบร�ษัทหร�อไม�ก็ ได�

ข�อ 16 ให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทตามหลักเกณฑ�และว�ธีการดังต�อไปนี้
 (1) ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่ง (1) หุ�นต�อหนึ่ง (1) เสียง
 (2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู�ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหร�อหลายคน
      เป�นกรรมการก็ได� ในกรณี   ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป�นกรรมการ จะแบ�งคะแนนเสียง
      ให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพ�ยงใดไม�ได�
 (3) บุคคลที่ได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�า
      จำนวนกรรมการท่ีจะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ัง
      ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตั้งใน
      ครั้งนั้น ให�ประธานที่ประชุมเป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด

ข�อ 17 ในการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตำแหน�งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนกรรมการในขณะน้ัน ถ�าจำนวนกรรมการจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดย
จำนวนใกล�ที่สุดกับส�วนหนึ่งในสาม (1/3)

ข�อ 18 นอกจากการพ�นจากตำแหน�งตามวาระแล�ว กรรมการจะพ�นจากตำแหน�งเมื่อ
 (1) ตาย
 (2) ลาออก
 (3) ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ
      กฎหมายว�าหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 (4) ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออกตามข�อ 20
 (5) ศาลมีคำสั่งให�ออก

ข�อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน�งให�ยื่นใบลาออกต�อบร�ษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต�วันที่
ใบลาออกไปถึงบร�ษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรก อาจแจ�งการลาออกของตนให�
นายทะเบียนทราบด�วยก็ได�

ข�อ 20 ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการคนใดออกจากตำแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วย
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�น
นับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ�นที่ถือโดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข�อ 21 ในกรณีท่ีตำแหน�งกรรมการว�างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วยบร�ษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
ว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว�นแต�วาระของกรรมการผู�นั้นจะเหลือน�อยกว�าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข�าเป�นกรรมการแทน
ดังกล�าวจะอยู�ในตำแหน�งกรรมการได�เพ�ยงเท�าวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการที่ตนเข�ามาแทนมติ
ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู�
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ข�อ 22 กรรมการบร�ษัทมีสิทธิได�รับค�าตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปของเง�นรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ 
โบนัส หร�อผลประโยชน�ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะพ�จารณาและลงมติด�วย
คะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุม โดยอาจ
กำหนดค�าตอบแทนกรรมการเป�นจำนวนที่แน�นอนหร�อวางเป�นหลักเกณฑ�เฉพาะ 

และจะกำหนดไว�เป�นคราวๆ หร�อมีผลตลอดไป จนกว�าท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป�นอย�างอ่ืน
ก็ได� นอกจากน้ี กรรมการ

บร�ษัทยังมีสิทธิได�รับเบี้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต�างๆ ตามระเบียบของบร�ษัทข�อความในวรรคหนึ่ง
จะไม�กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังมาจากพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัทในอันท่ี
จะได�รับค�าตอบแทนและผลประโยชน�ในฐานะที่เป�นพนักงานหร�อลูกจ�างของบร�ษัท

ข�อ 31

การประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมสามัญประจำป�ภายในสี่ (4) เดือน นับแต�
วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบร�ษัท

การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให�เร�ยกว�าการประชุมว�สามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมว�สามัญเมื่อใดก็ได�สุดแต�จะเห็นสมควร

ผู�ถือหุ�นคนหน่ึงหร�อหลายคนซ่ึงมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหน�าย
ได�ทั้งหมด จะเข�าชื่อกันทำหนังสือขอให�คณะกรรมการเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมว�สามัญ
เมื่อใดก็ ได� แต�ต�องระบุเร�่องและเหตุผลในการที่ขอให�เร�ยกประชุมไว�ให�ชัดเจนให�หนังสือดังกล�าวด�วย 
ในกรณีเช�นน้ี คณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในส่ีสิบห�าวัน (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือจากผู�ถือหุ�นนั้น

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม�จัดให�มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาส่ีสิบห�า (45) วัน นับแต�วันท่ีได�รับ
หนังสือจากผู�ถือหุ�นดังกล�าว ผู�ถือหุ�นทั้งหลายซึ่งเข�าชื่อกันหร�อผู�ถือหุ�นคนอื่นๆ รวมกันได�จำนวนหุ�น
ตามท่ีบังคับไว�น้ัน จะเร�ยกประชุมเองก็ได�ภายใน   ส่ีสิบห�า (45) วัน นับแต�วันครบกำหนดระยะเวลาส่ีสิบห�า 
(45) วัน ท่ีคณะกรรมการต�องจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีเช�นน้ี     ให�ถือว�าเป�นการประชุมผู�ถือหุ�น
ที่คณะกรรมการเร�ยกประชุม โดยบร�ษัทต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายอันจำเป�นที่เกิดจากการจัดให�มีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการเร�ยกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน
ผู�ถือหุ�นซึ่งมาร�วมประชุมไม�ครบเป�นองค�ประชุมตามที่กำหนดไว�ในข�อ 33 นั้น ผู�ถือหุ�น ตามวรรคสี่จะ
ต�องร�วมกันรับผิดชอบชดใช�ค�าใช�จ�ายที่เกิดจากการจัดให�มีการประชุมในครั้งนั้นให�แก�บร�ษัท

ข�อ 32 ในการเร�ยกประชุมผู�ถือหุ�น ให�คณะกรรมการจัดทำเป�นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร�่องที่จะเสนอต�อที่ประชุม พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให�
ชัดเจนว�าเป�นเร�่องที่จะเสนอเพ�่อทราบ เพ�่ออนุมัติ หร�อเพ�่อพ�จารณา แล�วแต�กรณี รวมทั้งความเห็น
คณะกรรมการในเร�่องดังกล�าว และจัดส�งให�ผู�ถือหุ�นและนายทะเบียนทราบไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วัน 
ก�อนวันประชุม ท้ังน้ี ให�ลงโฆษณาคำบอกกล�าวนัดประชุมในหนังสือพ�มพ�ก�อนวันประชุมไม�น�อยกว�าสาม 
(3) วัน  เป�นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) วัน
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ข�อ 33 ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไม�น�อยกว�าย่ีสิบห�า 
(25) คน หร�อไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู�ถือหุ�นทั้งหมด และต�องมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อย
กว�าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมด จ�งจะครบเป�นองค�ประชุม

ในกรณีท่ีปรากฏว�าการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังใด เม่ือล�วงเวลานัดไปแล�วถึงหน่ีง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู�ถือหุ�น
ซึ่งมาเข�าร�วมประชุมไม�ครบเป�นองค�ประชุมตามที่กำหนดไว�ในวรรคหนึ่ง หากว�าการประชุมผู�ถือหุ�นได�
เร�ยกนัดเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�การประชุมเป�นอันระงับไป ถ�าการประชุมผู�ถือหุ�นนั้น มิใช�เป�นการ
เร�ยกประชุมเพราะผู�ถือหุ�นร�องขอ ให�นัดประชุมใหม� และในกรณีนี้ ให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยังผู�ถือหุ�น
ไม�น�อยกว�าเจ็ด (7) วัน ก�อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม�บังคับว�าจะต�องครบองค�ประชุม

ข�อ 34 ให�ประธานกรรมการเป�นประธานที่ประชุมผู�ถือหุ�น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมหร�อ
ไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�    ให�รองประธานกรรมการเป�นประธานในท่ีประชุม ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ
หร�อมีแต�ไม�อยู�ในที่ประชุม หร�อไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�ที่ประชุมเลือกผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเป�นประธานในที่ประชุมดังกล�าว 

ข�อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�พ�งเร�ยกประชุม มีดังนี้
 (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบร�ษัทในรอบป�ที่ผ�านมา
 (2) พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 (3) พ�จารณาอนุมัติจัดสรรเง�นกำไรและการจ�ายเง�นป�นผล
 (4) พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการใหม�แทนกรรมการที่พ�นจากตำแหน�งวาระ
 (5) พ�จารณากำหนดค�าตอบแทนกรรมการ
 (6) พ�จารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญชี และ 
 (7) กิจการอื่นๆ 

ข�อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู�ถือหุ�น ให�ถือว�าหนึ่ง (1) หุ�นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู�ถือหุ�นคนใด
มีส�วนได�เสียเป�นพ�เศษในเร�่องใด ผู�ถือหุ�นคนนั้นไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงดังต�อไปนี้
 (1) ในกรณีปกติ ให�ถือคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
      ถ�ามีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ��มข�น้อีกหน่ึงเสียงเป�นเสียงช้ีขาด
 (2) ในกรณีดังต�อไปนี ให�ถือคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
      ของผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  (2.1) การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัททั้งหมดหร�อบางส�วนสำคัญให�แก�บุคคลอื่น
  (2.2) การซ้ือหร�อรับโอนกิจการของบร�ษัทเอกชน หร�อบร�ษัทมหาชนอ่ืนมาเป�นของบร�ษัท
  (2.3) การทำ แก�ไข หร�อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให�เช�ากิจการของบร�ษัททั้งหมด
           หร�อบางส�วนท่ีสำคัญ  การมอบหมายให�บุคคลอ่ืนใดเข�าจัดการธุรกิจของบร�ษัท 
           หร�อการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค�เพ�อ่การแบ�งผลกำไร
           ขาดทุนกัน
  (2.4) การแก�ไขเพ��มเติมหร�อหนังสือบร�คณห�สนธิ หร�อข�อบังคับบร�ษัท
  (2.5) การเพ��มหร�อลดทุนจดทะเบียนของบร�ษัท
  (2.6) การเลิกบร�ษัท
  (2.7) การออกหุ�นกู�ของบร�ษัท
  (2.8) การควบรวมกิจการบร�ษัทกับบร�ษัทอื่น
  (2.9) การดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ว�าต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อย
           กว�าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
           ออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 6 22

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช�เป�นที่ประชุมจะอยู�ในจังหวัดอันเป�นที่ตั้งสำนักงานใหญ�ของบร�ษัท หร�อที่อื่นใดใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว� 



ข�อ 37 รอบป�บัญชีของบร�ษัทเร��มต�นในวันที่ 1 มกราคม และสิ�นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป�

ข�อ 38 บร�ษัทต�องจัดให�มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว�ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข�อง และต�องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย�างน�อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง 
(12) เดือน อันเป�นรอบบัญชีของบร�ษัท 

ข�อ 39 คณะกรรมการต�องจัดให�มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบป�บัญชีของบร�ษัท
เสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นในการประชุมสามัญประจำป� เพ�อ่พ�จารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต�องจัด
ให�มีผู�สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให�เสร็จก�อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�น

ข�อ 40 คณะกรรมการต�องจัดส�งเอกสารดังต�อไปน้ีให�ผู�ถือหุ�น พร�อมกับหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�
 (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที ่ผู �สอบบัญชีตรวจสอบแล�ว พร�อมทั ้งรายงาน
      การตรวจสอบบัญชีของผู�สอบบัญชี และ
 (2) รายงานประจำป�ของคณะกรรมการ พร�อมเอกสารประกอบต�างๆ เพ�่อประกอบรายงาน

ข�อ 41 ผู�สอบบัญชีต�องไม�เป�นกรรมการ พนักงาน ลูกจ�าง หร�อผู�ดำรงตำแหน�งหน�าที่ใดๆ ของบร�ษัท

ข�อ 42 ผู�สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได�รายจ�าย 
ตลอดจนทรัพย�สินและหนี้สินของบร�ษัทได�ในระหว�างเวลาทำการของบร�ษัท ในการนี้ ให�ผู�สอบบัญชี
มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ�าง ผู�ดำรงตำแหน�งหน�าท่ีใดๆ ของบร�ษัท และตัวแทนของบร�ษัท 
รวมทั้งให�บุคคลเหล�านั้นชี้แจงข�อเท็จจร�งหร�อส�งเอกสาร หร�อหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
บร�ษัทได�

ข�อ 43 ผู�สอบบัญชีมีหน�าที่เข�าร�วมประชุมในการประชุมผู�ถือหุ�นของบร�ษัททุกครั้งที่มีการพ�จารณางบดุล 
บัญชีกำไร ขาดทุน และป�ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบร�ษัท เพ�่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต�อผู�ถือหุ�น และ
ให�บร�ษัทจัดส�งรายงานและเอกสารท้ังหมดของบร�ษัทท่ีผู�ถือหุ�นจะพ�งได�รับในการประชุมผู�ถือหุ�นคร้ังน้ัน
แก�ผู�สอบบัญชีด�วย

ข�อ 45 บร�ษัทต�องจัดสรรกำไรสุทธิประจำป�ส�วนหนึ่งไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�าร�อยละห�า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป� หักด�วยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน
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การบัญชี การเง�นและการสอบบัญชี

ข�อ 44 ห�ามจ�ายเง�นป�นผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกำไร ในกรณีที่บร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู� 
ห�ามมิให�จ�ายเง�นป�นผลเง�นป�นผลน้ัน ให�แบ�งตามจำนวนหุ�น หุ�นละเท�าๆ กัน เว�นแต�ในกรณีบร�ษัทออกหุ�น
บุร�มสิทธิและกำหนดให�หุ�นบุร�มสิทธิได�รับเง�น ป�นผลแตกต�างจากหุ�นสามัญ ให�จัดสรรเง�นป�นผลตามที่
กำหนดไว� โดยการจ�ายเง�นป�นผลต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการอาจจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นได�เป�นคร้ังคราว เม่ือเห็นว�าบร�ษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช�นนั้น และเมื่อได�จ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาลแล�ว ให�รายงานการจ�ายเง�นป�นผล
ดังกล�าวให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการประชุมผู�ถือหุ�นคราวต�อไป

การจ�ายเง�นป�นผลให�กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต�วันที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�น หร�อที่ประชุมคณะ
กรรมการลงมติ แล�วแต�กรณี ทั้งนี้ ให�แจ�งเป�นหนังสือไปยังผู�ถือหุ�นและให�โฆษณาคำบอกกล�าวการจ�าย
เง�นป�นผลนั้นในหนังสือพ�มพ�เป�นเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�าสาม (3) วันด�วย

เง�นป�นผลและเง�นสำรอง




