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ตารางเปรียบเทยีบข้อแกไ้ขขอ้บังคับบริษทั สมติิเวช จ ากดั (มหาชน) 

ฉบับปัจจุบนั และ ข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม 

เหตุผลและทีม่า 

 บริษัทมีความประสงคแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 
4) พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง โดยรองรับให้บริษัทสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม
คณะกรรมการ และ การประชมุผูถื้อหุน้ การจดัส่งหนงัสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้ และ
ใหส้อดคลอ้งกบัการท่ีบรษิัท ไม่ไดด้  ารงสถานะการเป็นบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัส่วนทีเ่สนอใหมี้การแก้ไขเพิ่มเติม 

หมวดที ่1. บททั่วไป 

ขอ้ 1.  ในขอ้บงัคบันี ้

“บรษิัท” หมายความว่า บริษัท สมิติเวช จ ากัด 
(มหาชน) 

“กฎหมาย” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

“นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 

“นายทะเบียนหุน้” หมายความว่า ผูซ้ึ่งท าหนา้ที่
เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัทตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้ 1.  ในขอ้บงัคบันี ้

“บรษิัท” หมายความว่า บริษัท สมิติเวช จ ากัด 
(มหาชน) 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 

ขอ้ 2.  นอกจากที่ขอ้บงัคบันีก้  าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหถื้อ
บงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่เก่ียวกบัการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจด
ทะเบียนตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้งัคับกับ

ขอ้ 2.  นอกจากที่ขอ้บงัคบันีก้  าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหถื้อ
บงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 
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การท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกับของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้
บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่
ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 

หมวดที ่2. หุน้และผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญแต่ละหุ้นมีมูลค่า
เท่ากัน และเป็นหุน้ที่ตอ้งใชเ้งินครัง้เดียวจนเต็ม
มูลค่า  และ/หรือเ ป็นหุ้นที่ ช  าระค่าหุ้นด้วย
ทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิใน
งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ 
สิท ธิบัต ร  เ ค รื่ อ งหมายการค้า  แบบหรื อ
หุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
หรือให้ใชข้้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณท์าง
อตุสาหกรรม การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร ์

บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ
หรือหุน้กูท้ี่อาจแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรือ
หลกัทรพัยอ์ื่นใดตามกฎหมายก าหนดใหท้ าได ้

ในการช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกั
กลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่
บริษัทปรับโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่ 
เพื่อช าระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนี ้
เ ป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนี ้
เป็นทุนตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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ขอ้ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มี
ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไ์วอ้ย่างนอ้ย
หนึ่งคน ในกรณีที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรพัย ์
กรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ลงหรือพิมพล์ายมือชื่อแทน หรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนดก็ได ้

บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน 
บุคคลอื่นใด หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหุ้นได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 4. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มี
ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไ์วอ้ย่างนอ้ย
หน่ึงคน   

บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน 
บุคคลอื่นใด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นได้
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 5. ถา้บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองหุน้ หรือถือหุน้
หุ้นเดียว หรือหลายหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้น
ตอ้งรบัผิดร่วมกันในการส่งใชเ้งินค่าหุน้และเงิน
ที่สูงกว่ามูลค่าหุน้ และตอ้งแต่งตัง้ใหบุ้คคลใน
จ านวนนั้นแต่เพียงคนเดียว เป็นผู้ใช้สิทธิใน
ฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
โดยต้องท าหลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่
บริษัทหรือนายทะเบียนหุน้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏ
การแต่งตัง้ดงักล่าวโดยชดัแจง้ ใหส้นันิษฐานไว้
ก่อนว่าบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในใบจองหุน้หรือใบหุน้
ในล าดับแรก เป็นผู้ไดร้ับแต่งตั้งจากผู้จองหุ้น
หรือผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ใชสิ้ทธิดังกล่าวแต่ผูเ้ดียว
จนกว่าจะไดส่้งหลกัฐานการแต่งตัง้ใหก้บับรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 6. ใบหุ้นฉบับใดที่สูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน 
หรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้
บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัท
จะออก ใบหุ้น ใ หม่ ใ ห้แ ก่ ผู้ ถื อหุ้นภาย ใ น
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และเมื่อบริษัทได้

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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ออกใบหุน้ฉบับใหม่ใหแ้ทนแลว้ให้ถือว่าใบหุน้
ฉบบัเดิมเป็นอนัยกเลิก 

ในกรณีที่ใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุน้
ต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนหรือหลกัฐานอื่นเพื่อยืนยนัขอ้เท็จจรงิที่
จ  าเป็นตามสมควรมาแสดงต่อบรษิัท ในกรณีใบ
หุน้ลบเลือนหรือช ารุด ผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้
เดิมใหแ้ก่บริษัท และจะตอ้งยื่นค ารอ้งตามแบบ
ที่บรษิัทก าหนด 

ขอ้ 7. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบ
หุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกท าลาย ลบ
เลือน หรือช ารุด หรือในการออกส าเนาทะเบียน
ผู้ถือหุ้นได ้ในอัตราที่บริษัทก าหนด แต่ตอ้งไม่
เกินกว่าอตัราขัน้สงูที่กฎหมายก าหนดไว ้

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 8. บริษัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือจ าน าหุน้ของบรษิัท
เองไม่ได ้เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ที่ออก
เสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ซึ่งอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษัทในส่วนที่ เ ก่ียวกับสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ
รับเงินปันผล เนื่องจากผูถื้อหุน้ที่ออก
เสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมี
ก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซือ้หุน้คืนไม่เป็นเหตุใหบ้ริษัท
ประสบปัญหาทางการเงิน 

ขอ้ 8. บริษัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือจ าน าหุน้ของบรษิัท
เองไม่ได ้เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ที่ออก
เสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ซึ่งอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษัทในส่วนที่ เ ก่ียวกับสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบั
เงินปันผล เนื่องจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียง
ไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวัตถุประสงค์
ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมี
ก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซือ้หุน้คืนไม่เป็นเหตุใหบ้ริษัท
ประสบปัญหาทางการเงิน 
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ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทถือ ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื ้อคืนตาม
วรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซือ้
หุน้คืนที่บริษัทก าหนด ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื ้อคืนได้หมด
ภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลด
ทุนที่ช  าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืน และการ
ตัดหุน้ที่ซือ้คืนรวมถึงการก าหนดจ านวน ราคา
เสนอซือ้หุน้คืน หรือราคาเสนอขายหุน้ที่ซือ้คืน 
หรือกรณีอื่นใดที่ เ ก่ียวข้องกับการซื ้อหุ้นคืน
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของ
บริษัทเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

การซือ้หุน้คืนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10) ของทนุช าระ
แลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทใน
การพิจารณาอนมุตัิ  ทัง้นี ้ในกรณีที่จ  านวนหุน้ท่ี
ซือ้คืนมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน
ช าระแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
บริษัทจะท าการซือ้หุน้คืนภายในหนึ่ง (1) ปี นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทถือ ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื ้อคืนตาม
วรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซือ้
หุน้คืนที่บริษัทก าหนด ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื ้อคืนได้หมด
ภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลด
ทนุท่ีช าระแลว้ โดยวิธีการตดัหุน้จดทะเบียนส่วน
ที่จ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืน และการ
ตัดหุน้ที่ซือ้คืนรวมถึงการก าหนดจ านวน ราคา
เสนอซือ้หุน้คืน หรือราคาเสนอขายหุน้ที่ซือ้คืน 
หรือกรณีอื่นใดที่ เ ก่ียวข้องกับการซื ้อหุ้นคืน
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

การซื ้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุน
ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
บริษัทในการพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี ้ ในกรณีที่
จ  านวนหุ้นที่ซือ้คืนมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทุนช าระแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้ับมติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และบรษิัทจะท าการซือ้หุน้คืนภายใน
หน่ึง (1) ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ 
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หมวดที ่3. การโอนหุน้ 

ขอ้ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่
การโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหม้ีคนต่างดา้วถือหุน้อยู่
ใ นบ ริ ษั ท เ กิ น ก ว่ า ร้อ ย ละ  2 5  ข อ งหุ้ น ที่
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 10. การโอนหุน้ย่อมสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบ
หุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
การโอนหุน้จะใชย้นับริษัทไดเ้มื่อบริษัทไดร้ับค า
รอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ และจะใช้
ยันบุคคลภายนอกไดเ้มื่อบริษัทไดล้งทะเบียน
การโอนหุน้แลว้บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุน้
ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หาก
บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
บริษัทจะแจง้แก่ผูย้ื่นค ารอ้งขอภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดดว้ย 

ในกรณีที่หุน้ของบรษิัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ การโอนหุน้หรือการออกใบหุน้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย 

ขอ้ 10. การโอนหุน้ย่อมสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบ
หุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
การโอนหุน้จะใชย้นับริษัทไดเ้มื่อบริษัทไดร้บัค า
รอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ และจะใช้
ยันบุคคลภายนอกไดเ้มื่อบริษัทไดล้งทะเบียน
การโอนหุน้แลว้บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุน้
ให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หาก
บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ ์
บริษัทจะแจง้แก่ผูย้ื่นค ารอ้งขอภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนดดว้ย 

ขอ้ 11. กรณีผูร้บัโอนหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทออกใบหุน้
ใหม่ในนามของตน ให้รอ้งขอต่อบริษัทโดยท า
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผูร้บัโอนหุน้และมี
พยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรบัรอง พรอ้มกับคืน
ใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท เมื่อ
บริษั ทพิ จ า รณาว่ าถูกต้อ งแล้ว  บริษั ทจะ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นและออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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ขอ้ 12. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตายหรือลม้ละลาย ถา้บุคคลผู้
มีสิทธิในหุน้นัน้น าหลกัฐานที่ชอบดว้ยกฎหมาย
มาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะ
ลงทะเบียนบุคคลนัน้เป็นผูถื้อหุน้และออกใบหุน้
ใหใ้หม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 13. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แต่
ละครัง้ บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ที่ ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน
ก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

หมวดที ่4. กรรมการ 

ขอ้ 14. บรษิัทมีกรรมการคณะหน่ึงเพื่อด าเนินกจิการ
ของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้
คน สดุแต่ที่ประชมุใหญ่ของบรษิทัจะก าหนด
เป็นครัง้คราว ทัง้นี ้กรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร 

 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

ขอ้ 15. กรรมการต้อง เ ป็นบุคคลธรรมดา  และมี
คณุสมบตัิดงันี ้

(1) บรรลนุิติภาวะ 

(2) ไ ม่ เ ป็ น บุ ค ค ลล้ม ล ะ ล า ย  ค น ไ ร้
ความสามารถหรื อคน เสมื อน ไ ร้
ความสามารถ 

(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึง
ที่ สุดให้จ าคุกในความผิดเ ก่ียวกับ
ทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก
จาก ราชการ  ห รื อ อ งค์ก า ร  ห รื อ
หน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

ขอ้ 16. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตาม
หลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มี
อยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่ ง ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดับลงมา เ ป็นผู้ ได้รับการ
เ ลือกตั้ง เ ป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้้
เป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้เ ป็นสามส่วนไม่ ได้ก็ ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือก
เขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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ขอ้ 18. นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมี สิทธิ
ออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่น
ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่
ใบลาออกไปถึงบรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 20. ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น 
น อ ก จ า ก ถึ ง ค ร า ว อ อ ก ต า ม ว า ร ะ  ใ ห้
คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้า เ ป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
นั้นให้อยู่ ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ีเหลืออยู่ 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ย
กว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการที่
เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการได้
แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมด
เท่านั้น การประชุมใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่จ  านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อย
กว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้
เพียงวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 22. ใหก้รรมการไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป
ของ เบีย้ประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบีย้เลีย้ง
และสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้
เป็นกรรมการ ในอันที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้ง
ของบรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

หมวดที ่5. คณะกรรมการ 

ขอ้ 23. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจและหนา้ที่จดัการ
บรษิัทดงันี ้

(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ และมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 
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(2) ก าหนดเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ 

(3) ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวัล หรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
แก่พนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท หรือ 
บุคคลใดที่ท  างานใหก้ับบริษัท โดยจะ
ท าเป็นประจ าหรือไม่ประจ าก็ได ้

(4) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของ
บรษิัท 

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่  
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใด
คนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้

ขอ้ 24.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมี
หน้าที่ ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ยสามเดือน
ต่อครัง้ 

ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งประชมุอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้
ทกุๆ สามเดือน 

ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่
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หน้าที่ ได้  ให้กรรมการซึ่ ง มาประชุม เ ลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ให้
ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึง่มา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชมุ 

การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ 
ใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึง มีเสยีงหน่ึงในการลงคะแนน 
เวน้แตก่รรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนน
เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 26. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ  และในการ เ รี ยกประชุ ม
คณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุมโดย
วิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ถ้ากรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวัน นับแต่วันที่
ไดร้บัการรอ้งขอ 

ขอ้ 26. ป ร ะ ธ า นก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ผู้ เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ  และในการ เ รี ยกประชุม
คณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม 
เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุ
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอื่นก็ได ้
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด ใหร้องประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ ไม่มีรองประธาน
กรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุใด กรรมการตัง้แต่สอง
ค น ขึ ้ น ไ ป อ า จ ร่ ว ม กั น เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการได ้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนข์องบริษัท กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้
ไปจะร่วมกันรอ้งขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการได ้โดยตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปดว้ย 
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ในกรณีเช่นนี ้ให้ประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชมุภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้ง
ขอ หากประธานกรรมการไม่ด  าเนินการก าหนด
วนัประชุมภายในระยะเวลาดงักล่าว กรรมการ
ซึ่งร ้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่รอ้ง
ขอได้ภายในสิบส่ีวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็น
สถานที่จัดการประชุม  ทั้งนี ้ หลักเกณฑ์การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามที่
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกสก์ าหนด 

ขอ้ 27. เวน้แต่ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 กรรมการสองคน ลง
ลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของ
บรษิัทในเอกสาร ตราสาร หรือหนงัสือส าคญัอื่น
ใดผกูพนับรษิัทได ้

 คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึง่มีอ  านาจลง
ลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท
ผกูพนับรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

หมวดที ่6. การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 
ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการ

 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 
ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ่งคณะกรรมการ
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จะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

จะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจด าเนินการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้และ
ให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็น
สถานท่ีจดัการประชมุ 

ขอ้ 29. กิจการอนัท่ีประชมุประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) รบัรายงานของคณะกรรมการแสดงถึง
กิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

(5) พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่น ๆ (ถา้มี) 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

ขอ้ 30. ผูถื้อหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันท าหนัง สือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้ง

ขอ้ 30. ผูถื้อหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดหรือผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่ อกันท าหนัง สือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้ง
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จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือน นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่งเดือน นบั
แต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เรียกประชุมเองตามวรรคแรก 
ผู้ถือหุ้นที่ เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัด
ป ร ะ ชุ ม ไ ป ยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้หากผูถื้อหุน้นัน้ไดแ้จง้ความ
ประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือ
คณะกรรมการ 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ง
ดังกล่าว จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย
กว่าสามวนั 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ง
ดังกล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นีใ้ห้
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนั และตอ้งก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย
กว่าสามวันดว้ย การโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพด์ังกล่าว อาจใช้วิธีการ
โฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้

หากผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ความประสงคห์รือยินยอมให้
ส่ ง ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส ์ คณะกรรมการอาจส่งหนงัสือนดั
ประชุมนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทัง้นี ้ตามกฎหมาย ประกาศ หรือตามหลกัเกณฑ์
ที่นายทะเบียนก าหนด 

ขอ้ 32. ผู้ ถื อหุ้นมี สิ ท ธิ เ ข้ าป ระชุม และออก เ สียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้บุคคลใด

ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉันทะให้บุคคล
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้า
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บุคคลหนึ่งเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือ
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะโดยให้ยื่น
หนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผูท้ี่
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การ
มอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะกบั
ผู้รับมอบฉันทะโดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อ
ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ
ก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เขา้ประชมุ 

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจด าเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้ซึ่งวิธีการ และ
หลัก เกณฑ์กา รมอบฉันทะ โดยวิ ธี กา รทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ หรือตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
ก าหนด 

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหน่ึงในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุมเวน้แต่จะ
มีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด 
เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่ งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผู้
ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั ก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่บังคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 
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ขอ้ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
เลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

ขอ้ 35. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการ
ประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บรษิัทว่าดว้ยการประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เวน้แต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

ขอ้ 36. เวน้แต่ในกรณีขอ้บังคับนีห้รือกฎหมายก าหนด
บงัคบัไวเ้ป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชีข้าดหรือการ
ลงมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่ง เ สียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เ ป็ น
ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด 
ซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิ
จะออกเสียงลงคะแนนดว้ยในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิม่เตมิ- 

หมวดที ่7. การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

ขอ้ 37. รอบปีบญัชีของบรษิัท เริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม 
และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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ขอ้ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี 
ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าดว้ย
การนัน้ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 39. ใหบ้ริษัทท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน พรอ้ม
จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปีละ
หน่ึงครัง้ สิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

งบดุลและบัญชีก า ไรขาดทุน ส าหรับงวด
ระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่  31 ธันวาคม ให้
คณะกรรมการน าเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี ในปีถดัไป 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารต่อไปนีใ้ห้ผูถื้อ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พรอ้มทั้ง
รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน 

 เงินก าไรส่วนที่เหลือ คณะกรรมการจะจัดสรร
เป็นเงินส ารองต่างๆ ก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร
โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมี
ก าไรสมควรพอที่ จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 



 
เอกสารทีส่่งมาดว้ยล าดบั 2 

ข้อบังคับบริษทัฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับบริษทัส่วนทีเ่สนอใหมี้การแก้ไขเพิ่มเติม 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

กา รจ่ า ย เ งิ น ปันผลนั้ น ใ ห้ก ร ะท าภาย ใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด นับแต่วันที่ที่
ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่
กรณี ทั้งนี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 42. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตาม
จ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบรษิัทไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทนุแลว้ บรษิัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือ
บางส่วน โดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่แก่ผูถื้อหุน้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก็
ได ้

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เ ป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของ
บรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 44. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร
และหลักฐานอื่นใดที่ เ ก่ียวกับรายได้รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทไดใ้น
ระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้มี
อ  านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้
ด  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัท และตวัแทน
ของบริษัท รวมทั้งให้ชี ้แจงข้อเท็จจริงหรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
บรษิัท 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 45. ผูส้อบบัญชีมีสิทธิท าค าชีแ้จงเป็นหนังสือเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชมุ
ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการ
พิจารณางบดุลบัญชีก าไรขาดทุน และปัญหา

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 
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เก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบ
บญัชีต่อผูถื้อหุน้ โดยใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 46. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับ
ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผูส้อบบัญชี
ไดต้รวจสอบและที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิแลว้ 
และส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เฉพาะที่
เก่ียวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรก าไร และ
การแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทน
บริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกตอ้งไปยังนาย
ทะเบียน ส าหรบังบดุลนัน้บริษัทตอ้งโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนงัสือพิมพม์ีก าหนดเวลา
อย่างนอ้ยหนึ่งวนัดว้ย ทัง้นีภ้ายในหนึ่งเดือน นบั
แต่วนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

หมวดที ่8. บทสุดท้าย 

ขอ้ 47. บรรดาค าสั่ง ขอ้บังคับและระเบียบที่มีอยู่ หรือ
ค าอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้
ก าหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อน
วนัท่ีขอ้บงัคบันีใ้ชบ้งัคบั และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้
กับกฎหมายหรือข้อบังคับนี ้ก็ให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็น
อย่างอื่น 

 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 48. ตราของบรษิัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้ -ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

ขอ้ 49. บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณหส์นธิหรือข้อบังคับของบริษัทได ้ เมื่อที่
ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

-ไม่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม- 

 


