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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน 
 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ  18. ในระหวางยี่สิบเอ็ด  (21) วันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศ

ใหผูถือหุนทราบ  ณ  สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน กอนวันงดรับลงทะเบียน 
การโอนหุน 

ขอ  34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ภายในสี่  (4)  เดือน  นับแตวันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว  ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

 ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน  ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ  35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน   เวลา  ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  และจัดสงให
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด  (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกันสาม  (3) วันและไมนอยกวาสาม  (3)  วันกอนวันประชุมดวย 
 สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท หรือสํานักงาน
สาขา  หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให 

ขอ  36. คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
ขอ  37. ในการประชุมผูถือหุน   ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน  

หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ  38. การประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปน
องคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 37.   หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ  การประชุม
เปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ  ก็ใหนัดประชุมใหมและให
สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม   ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวา
จะตองครบองคประชุม 

ขอ  39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน   ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ  40. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน  มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม  ในการ
นี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวนแตที่ประชุมจะมีมติ
ใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว  ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)  ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง   หรือพิจารณา เรื่องที่ผูถือหุน
เสนอไมเสร็จตามวรรคสอง   แลวแตกรณี  และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลา
ที่จะประชุมครั้งตอไป  และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม  ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สาม (3) วันและไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

ขอ  41. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุนชนิดใดคราวใด 
ขอ  45. การประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณากิจการเหลานี้  คือ 

(1) รายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท 
(6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสยีงลงคะแนน 
ขอ  42. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตนก็ได และผูรับ

มอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ  หรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะตองทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด 

ขอ  43.  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ  ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอ 
นั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนช้ีขาด 
ขอ  44. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ถามีคะแนน 
 เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถือหุน  ซึ่งมา 
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก.  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 ค. การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ  การมอบหมาย 
  ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร 
  ขาดทุนกัน 
 ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท 

จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุนกูของบริษัท 
ฉ.  การควบ หรือ การเลิกบริษัท   
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การจายเงินปนผล 
ขอ  56. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบง 

เงินปนผล 
ขอ  57. การจายเงินปนผล  ใหแบงตามจํานวนหุน  หุนละเทา ๆ กัน 

 การจายเงินปนผล  ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณี  ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน  และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพ
ติดตอกันสาม (3) วันดวย 

ขอ  58. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว  ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น  และเมื่อจายเงินปนผลแลว  ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ  59. บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
สวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ  ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหนงตามวาระ 
ขอ  19.  ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได  รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 การลงนามผูกพันบริษัทใหกรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

ขอ  20. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา  และ 
(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกราชการ  หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ  ฐานทุจริตตอหนาที่ 

ขอ  21. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ 

ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ  22.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม  (1/3) เปนอัตรา  ถาจํานวน 
 กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม  (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
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ขอ  26. ที่ประชุมผูถือหุน  อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม 

นอยกวาสามในสี่  (3/4)   ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง 
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ  31. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน   และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท 
เอกชน  หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทํา
เพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

การจายคาตอบแทนกรรมการ 
ขอ  33. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ  เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ  และผลประโยชน

ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท  เชน  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเลี้ยง  เบี้ย
ประกัน  บําเหน็จ  เงินอุดหนุน  เงินรางวัล  คารักษาพยาบาล  คาน้ํามัน  คาพาหนะ  

        ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

คุณสมบัติของผูสอบบัญชี การแตงตั้งผูสอบบัญชี การกําหนดคาสอบบัญชี และการเขารวมประชุมผูถือหุนของผูสอบบัญชี 
ขอ  50. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 
ขอ  51. ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป  ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 
ขอ  52. ผูสอบบัญชีควรไดสินจางเทาใด  ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 
ขอ  55. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน   

และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท  เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน  ใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของ 
บริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 
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