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ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

คุณสมบัติกรรมการ วธิีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

ขอ 14. ใหบริษัทคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 15.  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูถือหุนทานหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(ข) ผูถือหุนแตละทานจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได 

(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับ

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน

ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 

ใหผูเปนประธานในท่ีประชุมท่ีเลือกต้ังกรรมการคราวน้ันเปนผูมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการ

ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการท่ีออกแบงใหตรงเปน 3 

สวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากตําแหนงใน

ปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน สวนในปหลัง ๆตอไป ใหกรรมการคน

ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 18.  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 22.  ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการทานใดพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย

คะแนนเสียงสนับสนุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือ

หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การประชมุผูถือหุน 

ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีบริษัทฯ  

ขอ 32. การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 
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ขอ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย 

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดหรือ 

(ข) ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือผู

ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมดเขาชื่อกันทําหนังสือพรอมเหตุผลท่ีชัดเจนขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู

ถือหุนเมื่อใดก็ได และคณะกรรมการจะตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน

ภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ี

ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ 

(ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ 

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ท้ังน้ีหุนท่ีบริษัทเปนเจาของเองน่ันไม

นับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

 เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนคร้ังใดไปแลว 1 ชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวม

ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรกของขอน้ี 

(ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 

(ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหคณะกรรมการนัด

ประชุมใหม โดยสงหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตอง

ครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรกของขอน้ี 

ขอ 36. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท  วาดวยการ

ประชุมผูถือ   หุนและจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือนัดประชุมเวนแตท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนหรือผูรอบมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมี

จํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เร่ืองอื่น นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 
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ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู

ถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลา

ท่ีจะประชุมคร้ังตอไป โดยกําหนดใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

ขอ 37.    มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง ในกรณีท่ีมีคะแนน

เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(ข) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับ

หุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซื้อหรือเชาซื้อแบบลิสซี่ง ซึ่งกิจการของ

บริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(6) การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

(7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 

(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) การออกหุนเพื่อชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชน จํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 

ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนน

เสียงของมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 ทาน รองขอและท่ี

ประชุมผูถือหุนเห็นของดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 

ซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 
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ขอ 39. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุมเกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการในรอบปท่ีผานมา 

(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(ค) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทานท่ีตองออกตามวาระ และ 

(ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ 

ขอ 47.  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีแกผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(ก) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(ข) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ขอ 51.  ผูสอบบัญชีตองเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน บริษัท

จะตองจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแก

ผูสอบบัญชีดวย 

 

การจายเงินปนผล 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 44. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู หามมิใหจายเงินปนผล 

ขอ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก ผูถือหุนได เปนคร้ังคราว  เมื่อ

คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรท่ีจะทําเชนน้ันได เมื่อคณะกรรมการประกาศจายเงินปน

ผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 

 

 

 

 

 




