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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละ 25 สตางค์ และเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัท
ต้ องชําระค่าหุ้นครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปถือหุ้นหรื อจองซื ้อรวมกัน ต้ องตังให้
้ คนใดคนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านันเป็
้ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้จองหุ้นแล้ วแต่กรณี
บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ รวมทังหลั
้ กทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุคคลใด ๆ หรื อประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญให้ ดําเนินการภายใต้ ข้อบังคับบัญญัติของกฎหมาย
ข้ อ 12.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 13. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการที่ออก
ตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 14. กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
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วิสามัญ เมื่ อ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี นี ใ้ ห้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัทหรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ท่ีประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการ
ไม่มีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 29.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้ อ 30. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไป ซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทจด
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อ 31.

บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะกระทําได้ เมื่อ
(1) หุ้นทังหมดได้
้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีที่ห้ นุ ยังจําหน่ายไม่หมด
หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) นํามติเพิ่มทุนนันไปจดทะเบี
้
ยนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมลงมติดงั กล่าว

ข้ อ 32. หุ้นที่เพิ่มขึน้ ตามข้ อ 31. จะเสนอขายทัง้ หมดหรื อบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ตามส่วน
จํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้ วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่นไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนก็ได้
ทังนี
้ ้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 35. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ าม
มิให้ จ่ายเงินปั นผล
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย มิให้
คิดดอกเบี ้ยแก่บริ ษัทหากการจ่ายเงินปั น้ ผลนันได้
้ กระทําภายใต้ ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 36. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า
บริ ษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 37. เงิน ปั น ผลนัน้ ให้ แ บ่งตามจํ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้ น แต่จ ะได้ มี กํา หนดไว้ เป็ นอย่า งอื่ น สํ า หรั บ หุ้น
บุริมสิทธิ
ข้ อ 38. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ที่บ ริ ษั ทยังจํ าหน่ ายหุ้น ไม่ครบตามจํ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษั ทได้ จดทะเบี ยนเพิ่มทุน แล้ ว
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ ใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้ อ 39. การกู้เงินของบริ ษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
มติที่ให้ ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้ องใช้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 42. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 43.

คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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ข้ อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไร
ขาดทุน และปั ญ หาเกี่ ยวกับบัญ ชี ของบริ ษั ทเพื่ อ ชี แ้ จงการตรวจสอบบัญ ชี ต่อ ผู้ถือหุ้น ให้ บ ริ ษั ท จัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษั ท ที่ ผ้ ูถือ หุ้น จะพึ ง ได้ รับ ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ นัน้ แก่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ด้ วย ผู้ส อบบัญ ชี ต้ อ งไม่ เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท
ให้ ผ้ สู อบบัญชีมีอํานาจเข้ าตรวจสอบสมุด และบัญชี และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริษัทได้ ในเวลาทําการของบริษัท และให้ มีสทิ ธิที่จะเรี ยกให้ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้ างของ
บริ ษัทให้ ข้อความและคําชีแ้ จงอย่างใด ๆ ตามที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้สอบบัญ ชี ผู้สอบบัญ ชีต้องทํา
รายงานว่าด้ วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี และต้ องแถลงในรายงานเช่นว่านัน้ ด้ วยว่า
งบดุลนันได้
้ จดั ทําขึ ้นโดยถูกต้ องและแสดงถึงกิจการที่แท้ จริ งและถูกต้ องของบริ ษัทหรื อไม่
ข้ อ 46. ในกรณี ที่บริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริ ษัท วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด
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