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ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง  

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ือง
และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) 
วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น    

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรือผู้
ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
ข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั  

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วัน
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้ มอบแก่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดงัต่อไปนี ้
(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
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(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาร ะ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุมได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธา น
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เลือกผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแน น
เลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42. เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ  
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(5) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
(6) การออกหุ้นกู้  
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้เลือกโดยวิธีจบัฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่า ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 
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บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 22. ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งยังคงอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท

ต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชดุใหม่เข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่ศาลจะมีค าสัง่เป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม

ค าสัง่ศาล 

คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัพ้นจาก

ต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ข้อ 23. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครัง้ 

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ี

ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด หรือประธานกรรมการจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 

และก าหนดวนันัดประชุมเร็วกว่านัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หากการประชุมในคราวนัน้เป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือ

เชิญประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนันัดประชมุภายในสิบสี่ (14) 

วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอเช่นว่านัน้ 
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ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชมุด้วยตนเองหรือโดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่ง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ใน

ราชอาณาจักร และกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และ

จะต้องกระท าผ่านระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียง

และภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบันทึก

ดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง 

มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่ง

มาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29. มติทัง้ปวงของที่ประชมุคณะกรรมการ ให้ตดัสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชมุ 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณี

ท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 30. จ านวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัทได้นัน้ ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

เว้นแต่กรณี การยื่นค าร้อง ค าขอ การขอใบอนุญาตค้าของเก่า และเอกสารประกอบการขอใบอนญุาตค้าของเก่า เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนญุาต 

ใบส าคัญ และสิทธิต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ของบริษัท ให้กรรมการหน่ึงคนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคญัของบริษัท  โดยท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีบริษัทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เ พิ่มขึน้
หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 33. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะก าหนด 

 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 

การจ่ายเงินปันผลและเงินส ารอง 

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) 
วนัติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีมีมติเช่นว่านัน้ 

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท า
เช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

ข้อ 49. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันีส้ าหรับหุ้นบริุมสิทธิ 

ข้อ 50. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ใน
การด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุ้ น
ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 

ผู้สอบบัญช ี

ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึง่ออกไปนัน้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็
ได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็นต าแหน่งผู้สอบบญัชีของ
บริษัทไม่ได้ 

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับ
บัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

 

 


