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ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

กรรมการ 

ขอ 14. กอนการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการช่ัวคราว แตจะไมเกิน    21  วัน

กอนวันประชุมผูถือหุน  โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง 

ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการช่ัวคราว  เพื่อกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงิน

ปนผล สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน 
ขอ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5  คน 

  กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ ท้ังหมด ตองเปน

ผูมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

  (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากบัหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย

คนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถอืหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละคร้ัง 

ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใด

ไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากนัใหประธานท่ีประชุมเปน    

ผูออกเสยีงชีข้าด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถอืหุนสามัญประจาํปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนงถาจํานวน

กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 

หลังจากวันท่ีขอบงัคับฉบับน้ีมีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปท่ี 1 และปท่ี 2 

ใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการ

หลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ให

กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 22. กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20. และขอ 21. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ ท่ียังเหลอือยูของ

กรรมการที่ตนแทนเทาน้ัน 

ขอ 23. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน

ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ 

และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง ก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเลี้ยง

และสวัสดิการตางๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท การประชุมผูถอืหุนคราวอื่นนอกจากน้ี ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอืหุน

เปนการประชุมวิสามัญ  เม่ือใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถอืหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาชือ่กันทําหนังสอืขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุ

เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  

ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจดัใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4)  เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(5)  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัท 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสอืนัดประชุม ระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ัง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองน้ัน ๆ (ถามี) และรายละเอียดท่ีเกีย่วของตามสมควรและจัดสงใหผูถอืหุน และ        

นายทะเบยีนพรอมกับเอกสารที่เกีย่วของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่เขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถอืหุนแทนกันก็ได โดยทําเปน

หนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด  

ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ขอ 36. ในการประชุมผูถอืหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถอืหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน     ซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวถาการน้ันไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชมุเปนอันระงบัไป แต

ถาการประชุมน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถอืหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถอืหุน

ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 37. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถอืหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถอืหุนซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม 

(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสอืนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอืหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบยีบวาระ 

ขอ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน   และไมวาการออกเสียงลง คะแนน

น้ันจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

ลงคะแนนเปนเสยีงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอืหุนของบริษัทก็ตาม 
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ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติผูถอืหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสยีงลง คะแนนใน

เร่ืองดังกลาวเวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ 42. ใหบริษัททํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน พรอมกับจดัใหมีผูสอบบญัชตีรวจสอบ และรับรองปละ 2 คร้ัง คร้ังแรกสําหรับงวด

เวลา 6 เดือนแรกของป สิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายนและคร้ังท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 

ธันวาคม 

งบดุลและบัญชกีาํไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอท่ี

ประชุมสามัญประจําปในปถัดไป 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 44.  บริษัทจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูถือหุน

ก็ได ถาบริษัทยงัจําหนายหุนไมครบตามท่ีจดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนไวแลว 

ขอ 45.  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรพอและสมควรทีจ่ะ

ทําเชนน้ัน 

คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดเม่ือ

ปรากฏวางบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชี

แลว และบริษัทมีกําไรพอและสมควรที่จะทําเชนน้ัน 

ขอ 46. การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี 

ขอ 47. ผูสอบบัญชอีาจเปนผูถอืหุนของบริษัทไดแตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท

ไมได 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายได รายจายทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท 

และมีหนาท่ีเขารวมและชีแ้จงใหความเห็นในการประชุมผูถอืหุนบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

และปญหาเกีย่วกบับัญชขีองบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 




