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เอกสารแนบ 3 
 

ขอบังคับบริษัท 
สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 
 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแต    
วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน
ไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม        
ผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ือง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วนั กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุม ไมจําตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญของบริษัท โดยจะจัด
ประชุม ณ ที่อื่นใดก็ไดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 
ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 36. ประธานกรรมการ เปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปน
ประธานในที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียง เวนแตผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คน รองขอและท่ีประชุมลงมติ
ใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในท่ี
ประชุมกําหนด 

ขอ 37. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงเกินกวารอยละ 75 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การโอนสิทธิเรียกรอง การโอน การขาย หรือการจําหนายโดยประการอื่น ซึ่งทรัพยสิน หรือ
ธุรกิจของบริษัททั้งหมด หรือในสวนสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยประเภทอื่น หรือการแกไข
เปล่ียนแปลงสิทธิที่เก่ียวกับหลักทรัพยตางๆ ดังกลาวนั้น 

(ค) การเลิกบริษัท 

(ง) การรวม หรือควบบริษัท 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือการลดทุน
ของบริษัท และการขาย การไถถอน การซื้อหลักทรัพยของบริษัท และ 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ ในขอ 37 2) นี้ 

ขอ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปที่ผานมา 

2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล 

3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี 

6) กิจการอื่นๆ 



หนา 3 จาก 4 
 

 เงินปนผลและทุนสํารอง  

ขอ 39. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหแบงเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอท่ีจะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลว  
แตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย 

ขอ 40. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ    
ทุนจดทะเบียน  

 คณะกรรมการ  

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังใน คร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับ     
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
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ขอ 18. นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 21 

5) ศาลมีคําส่ังใหออก   

ขอ 21. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได   
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 27. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน  หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางใด
อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

ขอ 31. ใหคณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง 

ใหบริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ อันเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติหนาที่ตามความจําเปน และสมควร 
ไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง โบนัส 

*** 
  

 


