
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 

ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

หมวด 3 

กรรมการและอํานาจกรรมการ 

ขอ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหท่ีประชุมใหญเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง 

และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือก

กรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ

มอบหมาย 

ขอ 15. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 16. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวาง

เปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ขอ 18.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา (1/3) 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

หมวด 4  

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 33. การประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง  

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

ในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมใหญผูถือหุน บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนน้ันเสียก็ได โดยประกาศให 

ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงครั้ง การประชุมเชนน้ีใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนๆ  

ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในหา

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบ

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด เขาช่ือกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน



เปนการวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอน้ัน จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการ

ตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 35. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง 

ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงให 

ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม  

อน่ึง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน ใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 36. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม 

ไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม

เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองค

ประชุม 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบฉันทะ

จะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และ

อยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ี

ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน มติท่ีประชุมผุถือหุนน้ัน ใหประกอบดวย

คะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกต ิใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุน

หน่ึงเปนเสียงหน่ึง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการท่ีทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบปท่ีผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปท่ีผานมา 

(3) พิจารณจัดสรรเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

  



หมวดท่ี 6 

เงินปนผล และเงินสํารอง 

ขอ 46. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให

จายเงินปนผล 

ขอ 47. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไร

พอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม

คราวตอไป 

ขอ 48. เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอ่ืนสําหรับหุนบุริมสิทธิ 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไวหรือบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว บริษัท 

จะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

ผูถือหุนก็ได 

หมวดท่ี 8 

สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ขอ 51. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขอ 52. บริษัทจะตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

ขอ 53. บริษัทจะตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยท่ีสุดหน่ึงครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบป

ในทางบัญชี เงินของบริษัท 

ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอ 

ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจาณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอง

จัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
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