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เอกสารแนบท่ี 6  
ขอบังคับบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 7  การเพิ่มทุนและลดทุน 
 บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได  โดยท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ 
 หุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายใหแกผูถือหุน
ตามสัดสวนจํานวนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไมวาท้ังหมด
หรือแตบางสวนก็ได ท้ังนี้ตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 17  การเลือกต้ังกรรมการ 
 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมี
คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง (1 หุนตอ 1 เสียง) 

(2) ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับเลือกต้ังในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให
ประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ่นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงช้ีขาด 

 
ขอ 18  วาระการดํารงตําแหนงและการออกจากตําแหนงของกรรมการ 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 
ขอ 30  การประชุมสามัญ 
 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายในส่ีเดือน (4) นับแต
วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 
ขอ 32  คําบอกกลาวนัดประชุม 
 ใหสงคําบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนไปยังผูถือหุนทุกคน ตามตําบลสถานท่ีอยูท่ีแจงไวในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนและนายทะเบียน กอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน(7) ในกรณีผูถือหุนพํานักอยูในประเทศไทย ใหสงคํา
บอกกลาวเชนวานั้นใหแกผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน โดยตรงหรือโดยไปรษณียลงทะเบียน และในกรณีผูถือ
หุนท่ีพํานักอยูนอกประเทศไทย คําบอกกลาวเชนวานั้นใหสงทางโทรพิมพ โทรเลข โทรสารหรือทาง
โทรคมนาคมสมัยใหม และยืนยันดวยจดหมายสงไปรษณียอากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน 
 คณะกรรมการจะตองลงพิมพโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพแหงทองถิ่นฉบับหนึ่ง 
ติดตอกันสามวัน(3)กอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน(3) 
 อนึ่ง คณะกรรมการเปนผูกําหนดสถานท่ี ในการประชุมผูถือหุนไดเปนคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลาวนัดประชุมทุกฉบับ จะตองระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอ
ตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย 
 
ขอ 33  องคประชุม 
 องคประชุมสําหรับการประชุมผูถือหุนทุกคราว จะตองประกอบดวยผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน (25) หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองถือ
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 หากเมื่อครบกําหนดหนึ่งช่ัวโมงนับจากเวลาท่ีนัดประชุม มีจํานวนผูถือหุนมาประชุมไมครบถวนท่ีจะเปน
องคประชุม ในกรณีท่ีเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุมใหยกเลิกการประชุมนั้น  ในกรณีท่ีการประชุมนั้น
มิใชเปนการประชุมท่ีผูถือหุนขอเรียกประชุม ใหเล่ือนการประชุมออกไป และใหนัดประชุมใหม ภายในสามสิบวัน
(30) นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  โดยตองสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมกอนวันประชุมเจ็ดวัน(7) และในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 
ขอ 34  การดําเนินการประชุม 
 ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูท่ีประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
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กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ี
ประชุม 
 ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในการนี้ตอง
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเวนแตท่ีประชุมจะมี
มติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดเรียบรอยแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ปรึกษา
กิจการอ่ืนอันมิไดระบุไวในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได 
 
ขอ 35  การออกเสียง 
 ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถือหุนทุกคนท่ีมาเขาประชุมเอง หรือมีผูแทนรับมอบฉันทะมาเขาประชุมมีสิทธิ
ออกเสียงเสียงหนึ่งตอหุนหุนหนึ่งท่ีตนถือไมวาการออกเสียงนั้นจะไดกําหนดใหทําโดยวิธีใด 
 มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางสวนท่ี

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 
ขอ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถือหุนคนหนึ่งอาจเขาประชุมไดท้ังโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะจะตองสงใหประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 
ขอ 37  ลําดับระเบียบวาระ 
 ลําดับแหงระเบียบวาระท่ีจะกําหนดในการประชุมสามัญ หรือเทาท่ีอาจปฏิบัติไดในการประชุมวิสามัญให
เปนไปตามหัวขอตอไปนี้ 

(1) แสดงวาการบอกกลาวนัดประชุมเปนไปโดยชอบ 
(2) ช้ีวาองคประชุมครบหรือไม 
(3) พิจารณารับรองรายงานประชุมคราวกอน ๆ ท่ียังไมไดรับรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีของบริษัท 
(5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและจัดสรรเงินกําไร 
(6) เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกตามวาระ 
(7) เลือกต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
(8) เรื่องอ่ืน ๆ  
(9) ปดประชุม 

 
ขอ 38  การบัญชี 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการ ตองจัดใหผูตรวจสอบ
บัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้น ใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 39  เงินปนผล 
 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่งเดือน(1) นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ
แลวแตกรณี ท้ังนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น ใน
หนังสือพิมพดวย 
 ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไวหรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว 
การจายเงินปนผลบริษัทอาจจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน  โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน ซ่ึง
ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 
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ขอ 40  ทุนสํารอง 
 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของ
ทุนจดทะเบียน 
 นอกจากเงินทุนสํารองท่ีระบุไว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสํารองประเภทอ่ืนไดอีกตามท่ี
เห็นสมควร 
 
ขอ 41 ผูสอบบัญชี 
 ผูสอบบัญชีของบริษัทนั้น ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังและกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชีของบริษัททุกป 
 ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท 

ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายไดรายจายตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทได ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัทรวมท้ังใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสง
เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 
 


