
 
 

 

 
 

ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 
 

คุณสมบัติกรรมการ วธิีการเลอืกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

ขอ 14. ใหบริษัทคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ขอ 15.  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 16.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนทานหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(ข) ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลอืกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลอืกต้ังในครัง้นั้น 

ใหผูเปนประธานในที่ประชุมทีเ่ลอืกต้ังกรรมการคราวน้ันเปนผูมีสิทธอิอกเสียงช้ีขาด 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการ

ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน 3 

สวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงใน

ปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนในปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคน

ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18.  กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 22.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการทานใดพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ

หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีบริษัทฯ  

ขอ 32. การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9 



 
 

 

ขอ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย 

(ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือใดก็ไดหรือ 

(ข) ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผู

ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

แลวท้ังหมดเขาช่ือกันทําหนังสือพรอมเหตุผลที่ชัดเจนขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวสิามัญผู

ถือหุนเม่ือใดก็ได และคณะกรรมการจะตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน

ภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องท่ีจะเสนอตอที่

ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ 

(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ 

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้หุนที่บริษัทเปนเจาของเองนั่นไม

นับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

เม่ือลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลว 1 ช่ัวโมง และจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขามารวม

ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรกของขอนี้ 

(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 

(ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงมิไดเรียกประชุมประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหคณะกรรมการนัด

ประชุมใหม โดยสงหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมครั้งหลังน้ี ไมบังคับวาจะตอง

ครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคแรกของขอนี้ 

ขอ 36. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท  วาดวยการ

ประชุมผูถือ   หุนและจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน

หนังสือนัดประชุมเวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แลว ผูถือหุนหรือผูรอบมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมี

จํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทัง้หมดจะขอใหที่ประชุม

พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

 



 
 

 

ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผู

ถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลา

ที่จะประชุมครั้งตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

ขอ 37.    มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง ในกรณีที่มีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(ข) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับ

หุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซ้ือหรือเชาซ้ือแบบลิสซ่ีง ซ่ึงกิจการของ

บริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(6) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

(7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 

(8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

หรือ 

(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

(11) การออกหุนเพ่ือชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชน จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

ทั้งนี้ หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนน

เสียงของมติที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเม่ือมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 ทาน รองขอและที่

ประชุม 



 
 

 

 ถือหุนเห็นของดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมา

ประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 

ขอ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการในรอบปที่ผานมา 

(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(ค) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทานที่ตองออกตามวาระ และ 

(ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ 

ขอ 47.  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(ก) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(ข) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ขอ 51.  ผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน บริษัท

จะตองจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแก

ผูสอบบัญชีดวย 

 

การจายเงินปนผล 

ขอ 43.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 44.  หามมิใหจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีท่ีบรษิัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงนิปนผล 

ขอ 45.  คณะกรรมการอาจประกาศจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือคณะกรรมการ

เห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรที่จะทําเชนนั้นได เม่ือคณะกรรมการประกาศจายเงินปนผลระหวางกาล 

ใหคณะกรรมการรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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