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  ขอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุนและการโอนหุน 
ขอ 18.  ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุน

ทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา สิบส่ี (14) วันกอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 
 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือน  นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว  ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร 
              ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่ง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนงัสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
เสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด(7)วันกอนวันประชุม ทั้งนีใ้หโฆษณา
คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันและไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท หรือสํานักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดให 
 ขอ 36. คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
 ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองค
ประชุม เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ 38. การประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุม
ตามที่กําหนดไวในขอ 37 หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปน
การเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอก็ใหนัดประชุมใหม   และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 ขอ 40. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตอง
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมเวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง
แลวแตกรณี และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัด
ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน  และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 
 ขอ 41. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุนชนิดใดคราวใด 
 

  การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน    
 ขอ 42. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตนก็ได และผูรับมอบฉันทะตอง
ยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือผูที่ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชมุกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  หนังสือ
มอบฉันทะตองทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 

สิ่งที่สงมาดวย 5 
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ขอ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

                มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
                       (1) ในกรณีปกติ   ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
    (2) ในกรณีดังตอไปนี้   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
3. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกีย่วกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  การมอบหมายให

บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
4. การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ  หรือขอบังคับของบริษัท 
5. การเพ่ิมทุน  หรือลดทุนของบริษัท  หรือการออกหุนกูของบริษัท 
6. การควบ  หรือการเลิกบริษัท 

 
คุณสมบัติของกรรมการ  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ขอ 19. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ   ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได  รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

           ขอ 20. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 
                        (1)   บรรลุนิติภาวะ  
                        (2)   ไมเปนบุคคลลมละลาย   คนไรความสามารถ   หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                        (3)   ไมเคยรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
                        (4)   ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาที่ 
 ขอ 21. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีที่ประชุม

ผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น   ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่
สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนงกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

ขอ 23.   นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว   กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
               (1)    ตาย 
               (2)    ลาออก 
               (3)    ขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหรือขอบังคับนี้ 
               (4)    ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
               (5)    ศาลมีคําส่ังใหออก 
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ขอ 26. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
ส่ี(3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียง      
 

การจายคาตอบแทนกรรมการ 
 ขอ 33. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท เชน เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง เบี้ยประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คา
รักษาพยาบาล คาน้ํามัน คาพาหนะ 

ความในวรรคตน  ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท            
คุณสมบัติของผูสอบบัญชี การแตงตั้งผูสอบบัญชี การกําหนดคาสอบบัญชี  

 ขอ 51. ผูสอบบัญชีนั้น  ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป   ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 ขอ 52. ผูสอบบัญชีควรไดสินจางเทาใด   ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด         ………………………………….. 


