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กฏและขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
กรรมการ
ขอ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย หา (5) คน และใหคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการดวยกัน เปนประธานกรรมการ และอาจเลื อกรองประธานกรรมการ และตําแหนง อื่นตามที่ เห็ น
เหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร
ขอ 16. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ

2)

ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุค คลซึ่ งได รับ คะแนนสู งสุ ดตามลํ า ดับ ลงมาเป นผู ไ ดรั บ การเลื อ กตั้ งเปน กรรมการ เทา จํ านวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง ในลํ า ดั บ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3)

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 34. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนด
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
การประชุมผูถือหุน
ขอ 35. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด

ขอ 36. ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกลาวใหจัดใหมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบ
หา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกัน
ทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตอง
ระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 37. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน
วาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอน
วันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือ
หุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ
ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอ ยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังไมจําเปนตองครบองคประชุม
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ
ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด โดยมอบใหแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก.
ข.
ค.

จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอ 40. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติ
ใหเปลี่ยนลําดับวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถือ
หุนเสนอเพิ่มเติมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่อนพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู
ถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอย
กวาสาม (3) วันกอนประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
ขอ 41. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นใน
ขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุนกู
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 48. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของคณะกรรมการกรณี
ที่มีการจายเงินปนผลระหวางกาล
การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผล
นั้นทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาวภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแตวันที่มีมติเชนวานั้น
ขอ 49. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุนคราวตอไป
ขอ 50. เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้สําหรับหุน
บุริมสิทธิ

ขอ 51. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุน
สํารองอื่นตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได
เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย
และทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ขอ 53. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 54. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น
ขอ 55. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน
อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท
ขอ 56. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 57. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(1)
(2)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว

ขอ 58. คณะกรรมการตองจัดใหมีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน และ
ขอมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไวเปนหลักฐานโดยถูกตอง และหลักฐานนี้ใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของ
บริ ษัท หรื อ มอบหมายใหบุ คคลใดทํ าหนา ที่เ ก็ บรั กษาไว ในท อ งที่อั นเป นที่ ตั้ง สํ านั กงานใหญ หรื อจั ง หวั ด
ใกลเคียงก็ได แตตองแจงใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบกอน
ขอ 59. ผูสอบบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่ง
ออกไปนั้นกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 60. ผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยูในตําแหนงนั้นๆ จะเลือกเอามา
เปนตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทไมได
ขอ 62. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสง
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย

