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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 

การประชุมผูถือหุน 

 ขอ  44. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแต

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึงใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแลวแตจะเห็นสมควร 

 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอ่ืนๆ(ถามี) 
 

ขอ 45. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือ    

ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจะ

เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลใน

การท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 46. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน

เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว 

และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนประชุม ท้ังน้ี ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
 

ขอ 48. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา

ยี่สิบหาคนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีใบหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว

เปนอยางอ่ืน 
 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผู ถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผู ถือหุนรองขอ           

การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน ใหนัดประชุมใหมและใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม 
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การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถอืหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 47. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียน

บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ี

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

(2) ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ 50. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) การวินิจฉัยช้ีขาดและลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการ

ออกเสียงลงคะแนนน้ันจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ 

(2) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 

การลงคะแนนลับอาจจะกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และท่ีประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง 
 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการ   กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ  และการจายคาตอบแทนกรรมการ 

ขอ 21. บริษัทมีกรรมการคณะหน่ึงเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน 

และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 
 

ขอ 22. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 

(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(3) ไมเคยรับโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ในความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยสุจริต 

(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐเน่ืองจากทุจริตตอ

หนาท่ี 
 

ขอ 23. กรรมการน้ันใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคน ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวย

คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสยีงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดบั

ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 
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ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

ขอ 24. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการท่ีมีอยูท้ังหมด ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ

สวนหน่ึงในสาม 
 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากหรือ

ตกลงกันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 
 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอน้ีอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได 
 

ขอ 32. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ

ของบริษัทไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติ

แตงตั้ง 
 

ขอ 37. บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็

ไดและนอกจากน้ันไหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

ในอันท่ีไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท 

  การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ี

เปนอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด 
 

การแตงต้ังผูสอบบัญชี 

ขอ 59. ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนทุกป โดยจะแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของ

บริษัท 
 

การจายเงินปนผล 

ขอ 57. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยูหามมิใหจายเงินปนผล และบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา

ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ

ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสํารองท่ีไดระบุไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหลงมติเพ่ือ

จัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทากัน 
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โดยมติของท่ีประชุมผูถือหุนการจายเงินปนผลบริษัทอาจจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนในรูปของหุน

ปนผล (Stock Dividend) โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน สําหรับกรณีท่ีบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตาม

จํานวนท่ีจดทะเบียนไว 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแต

กรณีหรือภายหลังในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนกับโฆษณาคําบอกกลาวการ

จายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพ ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมตแิลวแตกรณ ี
 

เร่ืองอ่ืนๆ 

ขอ 5.  ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีใชบังคับกับการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียน

แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ันๆ ดวย 

ในกรณีท่ีบริษัทตกลงเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

ท่ีสําคัญของบริษัท ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai)  ท่ีใชบังคับกับการทํารายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี 

หากประกาศดังกลาวกําหนดใหบริษัทในฐานะบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการใดแลว ใหบริษัทปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องน้ันๆ โดยอนุโลมดวย 
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