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หมวดที ่1 บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. ค าวา่ “บริษัท” ในขอ้บงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บังคบันี ้ ใหถื้อและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หมวดที ่2 การออกหุน้และการโอนหุน้ 

ขอ้ 4. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามญัมีมลูคา่หุน้ละเท่ากนั และเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้ 

หุน้ทุกหุน้ของบริษัทตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าดว้ยตวัเงิน หรือทรพัยส์ินอื่นนอกจากตวั
เงิน โดยผูจ้องหุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด ้

หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุน้ร่วมกนัตอ้งตัง้ใหค้นใด
คนหนึ่งในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุ้น แลว้แตก่รณี 

บริษัทอาจออกหุน้กู ้หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหุน้บรุิมสิทธิ รวมทัง้หลกัทรพัยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได ้และการแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหุน้สามญั ใหด้  าเนินการภายใตบ้งัคบัแห่งบทบญัญตัิของกฎหมาย 

ขอ้ 5. บริษัทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนบริษัทหรือ
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัช าระเงินคา่หุน้ครบถว้นในกรณีจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ใบหุน้ของบริษัททุกใบจะตอ้งมีกรรมการลงหรือพิมพล์ายมือช่ือไวอ้ย่างนอ้ยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งหรือพิมพล์ายมือ
ช่ือแทนก็ได ้ซึง่การลงหรือพิมพล์ายมือช่ือดงักลา่วนัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ในกรณีท่ีบริ ษัทมอบหมายให้บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็น  
นายทะเบียนหุน้ของบริษัท วิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 6. หุน้ของบริษัทสามารถโอนไดโ้ดยไมม่ีขอ้จ ากดั 

ขอ้ 7. ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 6 ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้การโอนหุน้ย่อมสมบรูณเ์ม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดย
ระบช่ืุอผูร้บัโอนและลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
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การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยัน
บคุคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

บริษัทเม่ือไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตาม
กฏหมาย ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับค ารอ้งขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุน้ไม่
ถกูตอ้งสมบรูณใ์หบ้ริษัทแจง้แก่ผูย่ื้นค ารอ้งภายใน 7 วนั 

เมื่อหุน้ของบริษัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย การโอนหุน้นัน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 8. ใบหุน้ฉบับใดสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยเวนคืนใบหุน้เดิม ในกรณีนีใ้หบ้ริษัทออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใหม่ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัไดร้บัค าขอ 
ในกรณีท่ีใบหุน้สูญหาย หรือถูกท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่
บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับค าขอและผู้ถือหุน้ไดแ้สดงหลักฐาน
ดงักลา่วขา้งตน้ตอ่บริษัท 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตายหรือลม้ละลายอนัเป็นเหตใุหบุ้คคลใดเป็นผูม้ีสิทธิจะไดหุ้น้นัน้ หากบุคคลนัน้
น าใบหุน้มาเวนคืนพรอ้มกบัหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฏหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถว้นแลว้ บริษัทจงึจะลงทะเบียนเป็นผู้
ถือหุน้และออกใบหุน้ใหมใ่หภ้ายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหลกัฐานดงักลา่ว 

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุด หรือใน
การท่ีผูถื้อหุน้ขอส าเนาทะเบียนผูถื้อหุน้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพรอ้มค ารบัรองว่าถูกตอ้งของบริษัทไดต้ามอตัราท่ี
กฎหมายก าหนด 

 ขอ้ 9. หา้มมิใหบ้ริษัทเป็นเจา้ของหุน้ หรือรบัจ าน าหุน้ของบริษัทเอง เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ซึ่งแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบัเงินปันผลซึ่งผูถื้อหุน้เห็นว่าตนไมไ่ดร้บั
ความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซือ้หุน้คืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุหบ้ริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

                              หุ ้นท่ีบริษัทถืออยู่อันเน่ืองมาจากการซือ้หุ้นคืนนั้น  จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไมม่ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 
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 การซือ้หุน้ของบริษัทคืน การจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืน และการตดัหุน้ท่ีซือ้คืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ขอ้ 10. เม่ือบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการซือ้หุน้ของ
บริษัทคืน ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้การซือ้หุน้คืนดงักลา่วมีจ านวนไมเ่กินกวา่รอ้ยละ 10 
ของทนุช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซือ้หุน้คืนดงักลา่ว 

ขอ้ 11. บริษัทอาจปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ก็ได ้
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัก่อน
วนัปิดงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 

ขอ้ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนัน้ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ี
จะมีมติแตง่ตัง้ 

ในการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษัททราบโดยมิชกัชา้ในกรณีท่ีกรรมการมีสว่นไดเ้สียไมว่า่โดยตรงหรือโดยออ้ม
ในสญัญาใดๆ ท่ีบริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุน้ หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวน
ทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี 

ขอ้ 13. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
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(4) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 14. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชวิ้ธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้

ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งบริษัท 

ขอ้ 16. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย่ื้นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถงึบริษัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 18. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 19. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 20. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได ้

 ขอ้ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 

 ขอ้ 22. คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชมุอย่างนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประ
ชมุไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษัิท
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
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สถานท่ีอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 

 การประชุมคณะกรรมการสามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด  

กรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมี
กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

 ขอ้ 23. ใหก้รรมการสองคนเป็นผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือร่วมกนัพรอ้มทัง้ประทบัตราส าคญัของบริษัท จึงจะ
มีผลผกูพนับริษัทได ้

  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชมุคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทพรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของบริษัทได ้

 ขอ้ 24. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด  าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบ้คุคลดงักลา่วมีอ  านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

หมวดที ่4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แตต่อ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 45 (สี่สิบหา้) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้
ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆรวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 (สี่
สิบห้า) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวย
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ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด 
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 28 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท  

 ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ย
กวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอ่ืนทั่วราชอาณาจกัร 

การประชุมผูถื้อหุน้สามารถกระท าผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

 ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 
25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหมแ่ละ
ใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ
องคป์ระชมุ 



ขอ้บงัคบัของบรษัิท 9  

  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการ  
มิไดม้าเขา้ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ
เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
 (ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่น
ท่ีส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทนุกนั 

 (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

 (จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ้ 30. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท
ในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที ่5 การบัญช ีการเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 31. รอบปีบญัชีของบริษัท เริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี  

ขอ้ 32. บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้
และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ อย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 35. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ
บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย  

 ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท  

ขอ้ 36. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

 เวน้แตเ่ป็นกรณีของหุน้บรุิมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้
ละเท่าๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตก่ารจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
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ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ   ลงมติ
แลว้แตก่รณี   ทัง้นี ้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์
ดว้ยมิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

 

  บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 37. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินส ารองประเภท
อื่นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

หมวดที ่6 บทเพิม่เตมิ 

ขอ้ 38. ตราประทบัของบริษัทเป็นดงันี ้

 
 

 

 

 

 


