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หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. ข้อความอื่นใดท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ให้ถือและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 

หุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าด้วยตวัเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตวั
เงิน โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกนัต้องตัง้ให้คนใด
คนหนึง่ในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้ น แล้วแตก่รณี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบริุมสิทธิ รวมทัง้หลกัทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั ให้ด าเนินการภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญตัิของกฎหมาย 

ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือ
นบัแตว่นัท่ีได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วนในกรณีจ าหน่ายหุ้นท่ีออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือ
ช่ือแทนก็ได้ ซึง่การลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือดงักลา่วนัน้ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น  
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั 

ข้อ 7. ภายใต้บงัคบัของข้อ 6 ของข้อบงัคบัฉบบันี ้การโอนหุ้นย่อมสมบรูณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดย
ระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน 
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การโอนหุ้ นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้ นแล้ว และใช้ยัน
บคุคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

บริษัทเม่ือได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตาม
กฏหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ย่ืนค าร้องภายใน 7 วนั 

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การโอนหุ้นนัน้ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนีใ้ห้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นใหมภ่ายใน 14 วนั นบัแต่วนัได้รับค าขอ 
ในกรณีท่ีใบหุ้นสูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าหลกัฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่
บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้ นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงหลักฐาน
ดงักลา่วข้างต้นตอ่บริษัท 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอนัเป็นเหตใุห้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนัน้ หากบุคคลนัน้
น าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกบัหลกัฐานท่ีชอบด้วยกฏหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจงึจะลงทะเบียนเป็นผู้
ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหมใ่ห้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหลกัฐานดงักลา่ว 

บริษัทอาจเรียกคา่ธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหมแ่ทนใบหุ้นท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุด หรือใน
การท่ีผู้ ถือหุ้นขอส าเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนพร้อมค ารับรองว่าถูกต้องของบริษัทได้ตามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนด 

 ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ซึง่แก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึง่ผู้ ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

                              หุ้ นท่ีบริษัทถืออยู่อันเน่ืองมาจากการซือ้หุ้ นคืนนัน้  จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไมม่ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 การซือ้หุ้นของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อ 10. เม่ือบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซือ้หุ้นของ
บริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการซือ้หุ้นคืนดงักลา่วมีจ านวนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 
ของทนุช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว 

ข้อ 11. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ 
โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อน
วนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ี
จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชกัช้าในกรณีท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวน
ทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ข้อ 13. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 14. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง  
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได้ 

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท 

ข้อ 16. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถงึบริษัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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ข้อ 18. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 19. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้ 

 ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

 ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
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สถานท่ีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร   

กรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมี
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

 ข้อ 23. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท จึงจะ
มีผลผกูพนับริษัทได้ 

  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชมุคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัทได้ 

 ข้อ 24. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่
สิบห้า) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด 



ข้อบงัคบัของบริษัท 8  

จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 28 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท  

 ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อย
กวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 ข้อ 27. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุกไ็ด้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนก าหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 ข้อ 28. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ 

  ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการ  
มิได้มาเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึง่ได้เข้าร่วมประชุม
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้ นหนึ่งหุ้ นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้



ข้อบงัคบัของบริษัท 9  

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 (จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 30. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 
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หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 31. รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี  

ข้อ 32. บริษัทต้องจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย  

 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท  

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

 เว้นแตเ่ป็นกรณีของหุ้นบริุมสิทธิท่ีข้อบงัคบัระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้น
ละเท่าๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ   ลงมติ
แล้วแต่กรณี   ทัง้นี ้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ น  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์ด้วยมิให้คิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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  บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

ข้อ 37. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินส ารองประเภท
อื่นๆ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

หมวดที่ 6 บทเพิ่มเตมิ 

ข้อ 38. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้

 
 

 

 

 

 


