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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

หมวด ๓ 

กรรมการและอํานาจกรรมการ 

ขอ ๑๓ บริษัทมีกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน

เปนประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานดวยก็ได ท้ังน้ีกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

 กรรมการผูจัดการใหญตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแตงตั้งจากกรรมการของบริษัท 

ขอ ๑๔ ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

๑) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

๒) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ๑) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

๓) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ   

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๕ บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทน ใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

ขอ ๑๖ ผูเปนกรรมการของบริษัทไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

ขอ ๑๗ ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (๑/๓) โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 

(๑/๓) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
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หมวด ๔ 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ ๓๑ การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง หรือ       

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ ๓๒ ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยหน่ึงคร้ัง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ 

ดังกลาวใหกระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืน ๆ 

ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

ภายใตบังคับของขอ ๓๓ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน 

ซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน 

ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน 

รองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวให

ชัดเจนซึ่งตองเปนการอันชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน ๑ เดือน นับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน 

ขอ ๓๓ ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง  

ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา

เจ็ด (๗) วันกอนวันประชุม อน่ึง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ันใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน ๓ วัน 

กอนวันประชุมไมนอยกวา ๓ วัน 

ขอ ๓๔ การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา ๒๕ คน 

หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใดเมื่อลวงเวลานัดไป

แลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุม

ผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียก

ประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ ๓๕ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบฉันทะ

จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและเปนตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนดและอยาง

นอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ ๓๖ ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษ

ในเร่ืองอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิไดนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก 

เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี จะตองไดรับ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค. การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร

ขาดทุนกัน 

ขอ ๓๗ กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

 ๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม ซึ่งกิจการท่ีทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบป        

ท่ีผานมา 

 ๒) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

 ๓) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

 ๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ๕) แตงตั้งผูสอบบัญชี 

๖) กิจการอ่ืน ๆ 

 

หมวด ๕ 

การสอบบัญช ี

ขอ ๓๘ ผูสอบบัญชี ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี ผูซึ่งออกไปน้ันจะเลือกกลับเขาตําแหนง 

อีกก็ได 

ขอ ๓๙ ผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด 

ขอ ๔๐ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท เวลาอยูในตําแหนงน้ัน ๆ จะเลือกเอามา

เปนตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทไมได 

ขอ ๔๑ ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร

ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงาน

และเอกสารของบริษัท ท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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หมวด ๗ 

เงินปนผลและเงินสํารอง 

ขอ ๔๔  หามมิใหจายเงินปนผลนอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุนหรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจาย 

เงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคําบอกกลาว 

การจายเงินปนผลน้ันในทางหนังสือพิมพและจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน ๑ เดือน นับแตมีมต ิ

เชนวาน้ัน 

ขอ ๔๕ คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมี

กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการ

ประชุมคราวตอไป 

ขอ ๔๖ เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืนสําหรับหุนบุริมสิทธิ 

ขอ ๔๗ บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ ๕ ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียน 

 

หมวด ๑๐ 

บทเพิ่มเติม 

ขอ ๕๗   ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึง่

สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใช

บังคับกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ

บริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวใน

เร่ืองน้ัน ๆ ดวย 
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