
ขอบงัคับของบริษทัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 
 

กรรมการ 
ขอ 17. ใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 19. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหนึ่ง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงไมได 
(3) บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด 

ขอ 20. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน อาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 24. ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 25. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันไดแก เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง บําเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุ

 
 

เอกสารแนบ 5 



เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
หุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน
และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย
ท่ีจัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทน้ัน เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 
วัน 

สถานท่ีที่จะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกลเคียงกับท่ีต้ังสํานักงานใหญ 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ืองลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับ
ไป แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจรับมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุม 

ขอ 40. ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณี ดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 
(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 ความในขอนี้ ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผูรับมอบฉันทะมาประชุมดวย 
ขอ 43. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนิน การของบริษัทในรอบปท่ี
ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

  

การบญัช ีการเงิน และการสอบบญัช ี
ขอ 44. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
ขอ 46. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ  งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการตองจัด
ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ขอ 52. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ัง ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท  เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารของ
บริษัท ท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 


