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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการ 
 
ขอ 20. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหาคน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 21.  การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

21.1 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
21.2 ในการเลือกกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราว

ละหลายคนรวมกันเปนคณะตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ังผูถือหุน
ตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีอยูทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใด หรือคณะใดมากนอยเพียงใด
ไมได 

21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให ใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปน
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ี
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลัง
ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกต้ังกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 

ขอ 26. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงที่ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27.  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
ขอ 31. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถือหุน 
ขอ 38. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนอาจกําหนดเปน
จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และกําหนดไวเปนคราวๆไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรค
หนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 

                 สิ่งที่สงมาดวย 5 
ขอบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
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การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 39.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในส่ีเดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไม
นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดแตตองระบุเหตุในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย   ในกรณี
เชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 40. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ
นายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคนหรือไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนค ร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาตองครบ
องคประชุม 

ขอ 43.  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 43.1  ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
43.2 ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมาย
ใหบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู หรือหุนกูชนิดแปรสภาพเปนหุนสามัญได การออกหุนบุริมสิทธิ หรือหุน
บริุมสิทธิชนิดแปรสภาพเปนหุนสามัญได การออกหุนหลักทรัพยชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซ้ือหุนทุกชนิด 
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(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท 
ขอ 44.   กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงการทํามีดังนี้ 

44.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
44.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
44.3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
44.4 เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
44.5 เลือกต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 
44.6 กิจการอื่นๆ 

 
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ขอ 45.  บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฏหมายวาดวยการนั้นและตองจัดทํางบดุล

และบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยคร้ังหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 
ขอ 46.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้คณะกรรมการตอง
จัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 47.  กรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
47.1 สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี 
47.2 รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ขอ 48.  หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบง
เงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆกัน โดยมติของที่ประชุมผูถือหุน การจายเงินปนผลบริษัท
อาจจะจายเงินปนผลทั้งหมด หรือบางสวนในรูปของหุนปนผล (STOCK-DIVIDEND) โดยออกเปนหุนสามัญใหม
ใหแกผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป การจายเงินปนผลให
กระทําภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือ
ไปยัง ผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 (หา) ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 (สิบ) ของทุนจด
ทะเบียน 

ขอ 50.  ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
ขอ 51. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายไดรายจายตลอดจนทรัพยสินและ

หนี้สินของบริษัทได ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการพนักงาน ลูกจางผูดํารง
ตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ดําเนินการของบริษัทได 
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การเพิ่มทุน 
ขอ 52.  บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทําไดเม่ือ 

52.1 หุนทั้งหมดไดออกจําหนายแลวไดชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีที่หุนยังจําหนายไมหมดหุนที่เหลือ
ตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
52.2 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และ 
52.3 นํามติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับแตวันที่
ประชุมลงมติดังกลาว 

ขอ 53. หุนที่เพิ่มตามขอ 52 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนท่ีผูถือหุน
แตละคนมีอยูแลวกอนหรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได ทั้งนี้ตามมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน 

 การจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผูถือหุนอาจมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการของบริษัทเปนผู
กําหนดราคาหุน จํานวนหุน วันที่จําหนายหุนและการจัดสรรไดทุกประการ 
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