
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 8 
 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การออกหุน้ 
 ข้อ 4.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า 
   บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือ
หุ้นบุริมสิทธิยื่นค าขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัทก าหนดต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 
 

 ข้อ 5.  หุ้นของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด   
  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบไม่น้อยกว่า  7 วัน ก่อนวัน
ประชุมและโฆษณา  ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  
  สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
 

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ช่ัวโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 
            

 

 



 ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
 

 ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดงันี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษทัใน

รอบปทีี่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงนิก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นและสิทธขิองผูถ้ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุม   ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่กฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด  
 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 

 ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือ
รับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 
 

 ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  
  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน 
  (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การ

ควบหรือเลิกบริษัท 
 
 
 

                                                                                                                                          
              



 ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเปน็พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบุคคลดังกล่าวด้วย 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
  กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ 
 

 ข้อ 17. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ 
  (1) บรรลุนิติภาวะ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
  (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 
      

 ข้อ 18.    ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้            

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่งเสียง 
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

 ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปแีรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บ าเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ก าหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 
 

  
   



การจ่ายเงินปันผล 
 ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
  เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นแต่ละหุ้นเท่าๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย 
 

 ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
   นอกจากเงินส ารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติ เพื่อจัดสรร
เงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 
 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 ข้อ 44. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
 

 ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
ต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
  

 ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

 ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 
 

 ข้อ 51. ผู้สอบบัญชี มีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
  

 ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
 

  


