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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 13. 

ข้อบงัคบัในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ สถานที่
อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีช่ือ  

อยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู ้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้ งน้ี  สิทธิของบุคคลดังกล่าว 

ยอ่มไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้่าทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัประชุมผูถ้ือหุน้จะมีขอ้มูลเปลี่ยนแปลงแลว้  

วนัที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัที่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผู ้ถือหุ้นไม่เกินกว่าสอง
เดือน  

ขอ้ 37.  ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามญั ให้คณะกรรมการจัดท า
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ ว ัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม        
พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) ว ัน     
และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ค าบอกกล่าวท่ีส่งใหบ้รรดาผูถ้ือหุน้นั้นใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได ้ 
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้น 
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้น
ร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น 
ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี        
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
เลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
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 ขอ้ 45. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าอยา่งนอ้ยมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี   
ที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่นๆ 

 ขอ้ 51. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้ือหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงาน
การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 38.  ผู ้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้           
หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่        
นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะถืออยู ่
(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉันทะ 
(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ที่ประชุม         
ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั้ งท่ีเป็นผู ้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู ้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ       
ออกเสียงตามจ านวนที่ไดรั้บมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที่ตนเป็นผูถ้ือหุน้  

ขอ้ 44. เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น        
การออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถ้ือหุ้น     
รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถ้ือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก          
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน               
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ              
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

3. คณะกรรมการ 

ขอ้ 19. เวน้แต่ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ 24. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถ้ือหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

(3) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้ นไดเ้ท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้ งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ไดรั้บเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามี       
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็น         
ผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

ขอ้ 20. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจับสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ขอ้ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ              
ทั้งน้ี กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ ยง และสวสัดิการต่างๆ จากบริษทัในรูปของ             
เงินบ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นท านองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับ         
ของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนดโดยอาศัยมติซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี          
การเปลี่ยนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเลี้ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้ รับเลือกตั้ ง              
เป็นกรรมการในอนัที่จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
อีกทางหน่ึง  
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5. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 53. ใหท่ี้ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และให้ก  าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีนั้น  
ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากต าแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอ้ีก ผูส้อบบญัชี             
ตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู ้ด  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ในบริษัท ทั้งน้ี บริษัทตอ้งจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู ้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์       
และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

6. เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 54. หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก  าไรสะสมในกรณีที่บริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจาก               
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีก  าไรสมควร
พอจะท าเช่นนั้ น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นทราบในการประชุม           
คราวต่อไป 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้น โดยได้รับ            
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้กไ็ด ้

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถ้ือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น 
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) ว ันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลา 
ท่ีกฎหมายก าหนด หา้มมิใหเ้รียกร้องดอกเบ้ียต่อบริษทั 

ขอ้ 55. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ            
ทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติ         
ใหจ้ดัสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษทักไ็ด้    

7. การออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ขอ้ 58. บริษทัอาจออกหุ้นสามญั หู้บุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิ และหลกัทรัพย์อื่นใด
ตามที่กฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูถ้ือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลอื่นใดก็ได ้และ
บริษทัอาจแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 
หรืออาจแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมาย 
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ขอ้ 59. การออก การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทัรพย ์
แห่งประเทศไทยนอกจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 ค าว่า “หลกัทรัพย”์ หมายถึง หลกัทรัพยต์ามที่ไดนิ้ยามไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

8. เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ขอ้ 46.  ในกรณีที่บริษทั หรือบริษทัยอ่ยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลงเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์             
ที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ         
ท่ีก  าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 


