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ขอบังคับบรษิัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

หมวดท่ี 5 คณะกรรมการ 

ขอ 19.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก   โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนน

เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทีละคน  
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ัง เปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง 
เปนเสียงชี้ขาด  

 

ขอ 20.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตราถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม  โดยกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  

อนึ่ง  กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามความในวรรคแรกนี้  มีสิทธิไดรับเลือกต้ังกลับมาดํารงตําแหนงใหมได  
 

ขอ 24.  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง  
 

ขอ 33.  กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่อันไดแกเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส 
คาตอบแทนใดที่นอกเหนือจากท่ีกลาวมา หากจะจายใหแกกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด  
โดยใหมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม  

 
หมวดท่ี 6 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 34.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท  
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลา 45 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึงเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ภายใน 45 วัน 
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นับแตวันครบกําหนดระยะเวลาท่ีใหคณะกรรมการเปนผูจัดประชุม ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสาม หากจํานวนผูถือหุนซ่ึง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 36. ผูถือหุนที่เรียกประชุมตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังนั้นใหแกบริษัท  
 

ขอ 35.   ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา  ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว  และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน  กอนวันประชุม  และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน  
3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
 

ขอ 36.  ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน  
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอจะถือวาการประชุม
เปนอันระงับไป  
 แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันนัดประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  
 

ขอ 37.   ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได   
โดยหนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน 
ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเปนผูกําหนด  
 หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ
เขาประชุม  
 

ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
(1)   ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  
(2)   ในกรณีดังตอไปน้ี   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก)   การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น  
(ข)  การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท   
(ค)   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ี

สําคัญ  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขามาจัดการธุรกิจของบริษัท   หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  

(ง)   การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท  
(จ)  การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท  
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(ฉ)   การควบ หรือเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุนกู  

 

ขอ 39.   กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้  
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมโดยแสดงถึงกิจการ และผลการดําเนินงานของ

บริษัท ที่คณะกรรมการของบริษัทไดจัดการในรอบปที่ผานมา  
(2)   พิจารณาและอนุมัติงบดุล  
(3)   พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การอนุมัติจายเงินปนผล  
(4)   เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
(5)   แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป   
(6)   กิจการอื่นๆ  

 
หมวดท่ี 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ขอ 40.   รอบปบัญชีของบริษัทใหเร่ิมต้ังแตวันที่1 มกราคม และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป  
 

ขอ 41.   บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และตองจัดทํา
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยคร้ังหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท  
 

ขอ 42.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  ณ  วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  เสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป   เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้   และคณะกรรมการ
จะตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  
 

ขอ 43.  คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน   พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป  
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 

ผูสอบบัญชี  
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ  
 

ขอ 44.   หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูก็หาม
มิใหแบงเงินปนผล  

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  
เงินปนผลที่คางจาย หาอาจคิดดอกเบี้ยจากบริษัทไดไม  
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอที่จะทําเชนนั้น แตจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  
ในกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว หรือตามท่ีบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว 

บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนได แตทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือนับแตวันที่ที่คณะกรรมการลงมติ 
แลวแตกรณี  ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย  
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ขอ 45.   บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป  
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน  
 

ขอ 46.   ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน ลูกจาง  หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท  


