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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ศิรกร จํากัด (มหาชน) 
เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
 

หมวดที่ 3. 
คณะกรรมการ 

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่
เก่ียวข้องกับการดังกล่าวน้ัน ทั้งน้ีกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งต้ังกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการช่ัวคราว หรือเมื่อตําแหน่งประธาน
กรรมการว่างลงและคณะกรรมการยังไม่ได้ทําการเลือกประธานกรรมการคนใหม่ ทั้งน้ี การปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการดังกล่าวไม่รวมถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 21. เว้นแต่ที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 25. ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่

บุคคลแต่ละท่านน้ันได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
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จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็น ผู้ออกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ได้
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีคําสั่งให้ออก 

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 25. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนน้ัน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงจนจํานวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างทั้งหมดน้ันภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่
วันที่จํานวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
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ข้อ 27. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทัหาได้ไม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท
ทําขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การกระทํากิจการ การแต่งต้ัง หรือการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ ให้ถือเสียงข้าง
มากของจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการท่านน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยสถานที่ที่ประชุมน้ันอาจ
ประชุมกัน ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอ่ืนทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อ่ืนใดตามท่ี
ประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) 
วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน
และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

ข้อ 30. กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้น้ัน คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท ส่วนการทํานิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับการเข้าประมูลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญเพ่ือ
มีผลผูกพันบริษัท 
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ข้อ 31. คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุม
และกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจน้ัน ๆ ได้ 

บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งต้ังหรือมอบอํานาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 
หรือนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 32. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้มีหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่าง ๆ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดําเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือหลาย
อย่าง และทําหน้าที่อนุมัติการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท โดยจะกําหนดเง่ือนไขบางอย่างก็ได้ 
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือน
สิทธิของกรรมการบริหารผู้น้ันในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบังคับน้ีในฐานะกรรมการ 
อน่ึง กรรมการบริหารอาจจะเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารด้วยก็ได้ 

ข้อ 33. บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม ผู้ถือ
หุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทอาจจะมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าที่เก็บรักษาเอกสาร
และทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อันเป็นที่ต้ังสํานักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบก่อน 

ข้อ 34. บรรดากิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการได้กระทําไปในนามของบริษัท ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพันบริษัทแม้จะปรากฏในภายหลังว่ามี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการเลือกต้ัง แต่งต้ัง หรือคุณสมบัติของกรรมการ 

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัทในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนทํานองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณากําหนดโดยอาศัยมติซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือ
จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการใน
อันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหน่ึง 
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หมวดที่ 4. 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่สํานักงานใหญ่ 
หรือสํานักงานสาขาต้ังอยู่ หรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด และการประชุมคราวอ่ืน
บรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือ
หุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน 
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 42. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูก
กระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว 

วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน 

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการ
จัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอ่ืนใดสําหรับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย 

คําบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นน้ันให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(1) จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อน

ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 41. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออก
เสียงตามจํานวนที่ได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
น้ันเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคน
หน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 44. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ
ประชุม ในการน้ีต้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม
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ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 45. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับน้ี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับน้ัน ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ัง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
(ช) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทําอย่างน้อยมีดังน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่

ผ่านมา  
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามคํานิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตก
ลงเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในเรื่องน้ัน ๆ 
ด้วย 
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หมวดที่ 6. 
เงินปันผลและเงินสํารอง 

ข้อ 56. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้
หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กําหนดไว้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นน้ัน และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแล้ว บริษัท
จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นก็ได้ 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกําไร
สุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) 
ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินสํารองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ือการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 


