
สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกีย่วของกับการประชุมผูถือหุน 

หมวด 4 

กรรมการและอํานาจกรรมการ 

ขอ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคน (5 คน) และกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ขอ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการ

ดังตอไปนี้ 

15.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน 

หรือคราวละหลายๆ คน ตามแตที่ผูประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ัง 

ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนเสียงที่มีตามขอ 15.1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใด

มากนอยเพียงใดไมได 

15.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับ

จํานวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด 

ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินกวาจํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม

กรรมการผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 17. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออก 

ไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 19. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขา



เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา

สองเดือน (2 เดือน) 

บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังอยูของกรรมการ 

ที่ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู 

ขอ 20. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจาตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

หมวด 5  

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน (4 เดือน) 

นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน 

ไมนอยกวารอยละยี่สิบ (20) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน  

(25 คน) ซึ่งมีหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกัน

ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ

เหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 35. ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น  

อาจกําหนดเปนอยางอ่ืน นอกเหนือไปจากทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัด

ใกลเคียงก็ได 

ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให

ชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวัน (7 วัน) 

กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวัน (3 วัน) กอนวัน

ประชุมเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน (3 วัน) 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน 

(25 คน) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 

หนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 หนา 2/5  
 



ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน

รองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 

ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน (7 วัน) กอนวันประชุม  

ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไป

ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย  

ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 40. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงกิจการดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกําหนดไวอยางอ่ืน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(ก) การทําสัญญาระหวางบริษัทและผูถือหุนของบริษัท หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูถือหุน

หรือบุคคลอ่ืนใดที่ผูถือหุนหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกับผูถือหุนที่ผูถือหุนมีอํานาจควบคุมจะ

ไดรับประโยชน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการที่บุคคลดังกลาวจะไดรับ

คาชดเชยหรือประโยชนอ่ืนใด 

(ข) การปรับโครงสราง (Reorganization) ของบริษัท 

(ค) การซื้อ ขาย โอน จําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทอันมิใชเปนทางการคาปกติ และ

นอกเหนือไปจากกรณีตามที่ระบุไวในขอ 40(2) (ก) และ (ข) 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหา (75) ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน 

ที่สําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
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(จ) การเลิกสัญญาบริหาร (Management Agreement) และขอตกลงที่เ ก่ียวของกับ

สัญญาดังกลาว และสัญญาใหใชสิทธิ (License Agreement) กอนกําหนด โดยไมเปน 

ไปตามที่ระบุไวในสัญญาแตละฉบับดังกลาว 

(ฉ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ช) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(ซ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

(ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท 

(ญ) การชําระบัญชีของบริษัท 

ขอ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบ

ปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที่ 6 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ขอ 42. รอบปบัญชีของบริษัท เร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 

ขอ 43. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ

ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยคร้ังหนึ่งในรอบสิบสองเดือน (12 เดือน) อันเปนรอบป

บัญชีของบริษัท 

ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ 

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 45. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
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ขอ 46. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหแบงเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน 

ในกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว 

บริษัทอาจจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนในรูปของหุนปนผล โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแก 

ผูถือหุนโดยมติของที่ประชุมผูถือหุนก็ได 

การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

ลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น

ในหนังสือพิมพดวย 

ขอ 47. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละะหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) 

ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงานลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
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