
เอกสารแนบ 4 

 

ขอบังคับบริษทั 

สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 

• การประชุมผูถือหุน 

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแต    

วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน

ไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม        

ผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุม ไมจําตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัด

ประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน

รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 

ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 36. ประธานกรรมการ เปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปน

ประธานในท่ีประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยถือวาหุนหน่ึงมีหน่ึง

เสียง เวนแตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมลงมติ

ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ี

ประชุมกําหนด 

ขอ 37. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอง การโอน การขาย หรือการจําหนายโดยประการอ่ืน ซึ่งทรัพยสิน หรือ

ธุรกิจของบริษัทท้ังหมด หรือในสวนสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยประเภทอ่ืน หรือการแกไข

เปล่ียนแปลงสิทธิท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวน้ัน 

(ค) การเลิกบริษัท 

(ง) การรวม หรือควบบริษัท 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท การเพ่ิมทุน หรือการลดทุน

ของบริษัท และการขาย การไถถอน การซื้อหลักทรัพยของบริษัท และ 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ 37 2) น้ี 

ขอ 38. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปท่ีผานมา 

2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 

3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 

6) กิจการอ่ืนๆ 
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• เงินปนผลและทนุสํารอง  

ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหแบงเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลว  

แตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันใน

หนังสือพิมพดวย 

ขอ 40. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ    

ทุนจดทะเบียน  

• คณะกรรมการ  

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 16. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ และวิธกีารดงัตอไปน้ี 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน คร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ     

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปน

ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ี 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
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ขอ 18. นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากดั 

4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

5) ศาลมีคาํส่ังใหออก   

ขอ 21. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได   

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27. กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน  หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอยางใด

อยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 

ขอ 31. ใหคณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ อันเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาท่ีตามความจําเปน และสมควร 

ไดแก เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนัส 

*** 
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