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ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 20.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท้ังหมดตามขอ (1) เพื่อเลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่น ๆ 
ไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกต้ังใหเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด 

ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 
(1/3) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท
มหาชนจํากัด การออกจากตําแหนงของกรรมการตามวาระน้ันจะใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนปตอๆ 
ไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู
ในตําแหนงนานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนท่ีตองพนจากตําแหนง ในคราวน้ัน ใหกรรมการ
ดังกลาวพนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก ท้ังน้ี กรรมการผูออกตามวาระน้ันๆ อาจถูกเลือกเขารับตําแหนง
ใหมอีกก็ได 

ขอ 27. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 32. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด ซึ่งประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ท้ังน้ี ไมวาจะกําหนด
เปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนกฎเกณฑท่ีจะใชในการพิจารณาเปนคราวๆ ไป หรือกําหนดใหมีผล
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ตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตาง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปน
กรรมการในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
อีกตางหากดวย 

 การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการ
ท่ีเปนอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด 

ขอ 38. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา 
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในส่ี (4) เดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการ
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุน 
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไม
นอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน รองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดโดยในหนังสือรอง
ขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจนคณะกรรมการตองจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 39. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําพึงกระทํา มีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมเกี่ยวกับกิจการท่ีบริษัทไดดําเนินการไปใน
ระยะรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน 

(5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีของบริษัท 

(6) กิจการอื่น ๆ 

ขอ 40. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังเสนอความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและ
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จัดสงใหผูถือหุน นายทะเบียนและตอตลาดหลักทรัพยในกรณีท่ีบริษัทเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

 คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ันใหโฆษณาในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 
 และเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดย 
ผูรับมอบฉันทะไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ 
ผูมอบฉันทะและทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด  

 กอนเขารวมประชุม ผูรับมอบฉันทะจะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่ง 
ประธานกรรมการกําหนดไว 

ขอ 42. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 
ยี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันได 
ไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวน 
ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันได เ รี ย ก
นัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอน
วันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 43. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธานแทน กรณีไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึง (1) เปน
ประธานในท่ีประชุม และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ี
ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ขอ 44. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหน่ึง (1) หุน การออกเสียงลงคะแนน
ในสวนท่ีถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึงน้ัน มิใหใชบังคับกับกรณีท่ีบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

 ในกรณีท่ีมีผูถือหุนรวมกันในหุนเดียว บุคคลเหลาน้ันจะตองแตงต้ังใหบุคคลในจํานวนน้ันแตเพียงคนเดียว
เปนผูใชสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 



  สิ่งที่สงมาดวย 5 

25 
 

 การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และท่ีประชุมลง
มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ี
ประชุมกําหนด 

 ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิได
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ 45. มติท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 

(จ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนกู 

(ช) การควบบริษัท 

(ซ) การเลิกบริษัท 

(ฌ) เร่ืองอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 47. สถานท่ีจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัทตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือทองท่ี
อันเปนท่ีต้ังของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง ตามท่ีประธานกรรมการ หรือ ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากประธานกรรมการจะกําหนด 
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ขอ 53. หามมิใหประกาศจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี
การจายเงินปนผลระหวางกาลเงินปนผลจะตองจายจากเงินกําไรเทาน้ัน 

 การจายเงินปนผลจะตองแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนภายใน หน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการมีมติเชนวาน้ัน แลวแตกรณี และโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันทาง
หนังสือพิมพแหงทองท่ีฉบับหน่ึงเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 54. ใหบริษัทประกาศและจายเงินปนผลหลังจากหักขาดทุนสะสมท้ังหมดออกแลว  

 หากบริษัทขาดทุน หามมิใหจายเงินปนผลจนกวาจะไดแกไขใหหายขาดทุนเชนน้ัน 

ขอ 55. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวไดเมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวา 
บริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป 

ขอ 56. เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นในเร่ืองหุน
บุริมสิทธิ 

ขอ 57. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจจะเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุน 
สํารองอื่น ตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

 เมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน
สํารองสวนลํ้ามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

ขอ 64. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอ
ตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี 
คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 65. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสาร ดังตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวพรอมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกลาว 
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ขอ 67. ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญแตงต้ัง ผูสอบบัญชีประจําของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ผูสอบ
บัญชีผูซึ่งออกไปน้ันจะเลือกกลับเขาตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 68. ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนบริษัทก็ได แตตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ี
ใด ๆ ของบริษัท 

ขอ 70. ผูสอบบัญชีตองทํารายงานเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปตามกฎหมายวาดวยการสอบบัญชี 

ขอ 71. ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน และมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการ
ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของ
บริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถือหุน
จะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



