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1. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 
หมวดที ่2 

หุ้น 
 ขอ้ 9. หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง เวน้แต่หุน้ท่ีบริษทัซ้ือคืนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุ้นเห็นวา่
ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือ 

(ข) ซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัมีก าไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือ
หุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
ทั้งน้ี  หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของเองนั้นไม่ให้นบัเป็นองคป์ระชุมในกาประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และไม่มีสิทธิรับเงินปันผลส าหรับหุ้นจ านวน
ดงักล่าว  

ในกรณีซ้ือหุน้คืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนช าระแลว้ ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
ตดัสินใจในการซ้ือหุ้น รวมถึงการขายหรือจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนดงักล่าวโดยไม่ตอ้งขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

ในกรณีซ้ือหุ้นคืนเกินร้อยละสิบของทุนช าระแลว้ บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ 

หุ้นท่ีซ้ือคืน บริษัทจะต้องจ าหน่ายออกไปภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ถ้าไม่
จ าหน่าย หรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีก าหนด ให้บริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวิธีตดัหุ้น
จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ไดน้ั้นออกไป 

การซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการลดทุนโดยการตดัหุน้ ตามท่ีก าหนดขา้งตน้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ 
และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ ซ่ึงไดอ้อกตามความในกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

 
หมวดที ่5 

กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ 
ขอ้ 16. เวน้แต่ท่ีได้ก าหนดไวใ้นข้อ 21 ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเลือกตั้ งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
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ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธาน
ในท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  โดยให้กรรมการท่ี
อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได ้ใหก้รรมการออกตามจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลาก
กนั ส่วนในปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 ขอ้ 18. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
  ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17 แลว้ กรรมการจะพน้จากต าแน่งเม่ือ 
   (ก) ตาย 
  (ข) ลาออก 
   (ค) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  

พ.ศ.2535 
   (ง) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหพ้น้จากต าแหน่งตามขอ้ 22 
  (จ) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
  ขอ้ 20. กรรมการคนใดประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งตอ้งท าหนงัสือใบลาออก 

การลาออกมีผลเม่ือกรรมการคนดงักล่าวได้ปฏิบัติตามวิธีการท่ีกล่าวไวใ้นวรรคหน่ึงเท่านั้น 
และนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

    กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการคนดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่ใน
กรณีท่ีวาระของกรรมการคนดงักล่าวเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  ทั้งน้ี หากต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนจ านวน
กรรมการเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการคนท่ีเหลืออยูจ่ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดนั้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงจน
เหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 
 บุคคลซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการคนท่ีตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ขอ้ 23. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
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ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปถึงกรรมการทุกคนไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั  ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

  ขอ้ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ 
(ก)  กรรมการตอ้งมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัจึงจะครบ

องคป์ระชุม และ 
  (ข) การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก 

(ค) กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 27. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 28. กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืน 
ปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 29.  เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง ในกรณีการ
เลือกตั้งกรรมการขอ้ 21 กรรมการจะประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนซ่ึง
ด าเนินกิจการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ได ้

ขอ้ 30. กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัคือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั จึงจะมีผลผูกพนักบับริษทัได ้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั พร้อมทั้งประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  ขอ้ 32. การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
  ขอ้ 33. การเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
   (ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้หรือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือ
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ได้แลว้ทั้ งหมดเขา้ช่ือกันท าหนังสือพร้อมเหตุผลท่ีชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้และคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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  ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อ

ท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ 

   (ข) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชุม และ 
   (ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัท าจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของเองนั้น ไม่นบัเป็น
องคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือล่วงเวลานของการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง และ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้น้ี 

   (ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุม

ใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้อง
โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ
องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้น้ี 

ขอ้ 36.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัว่าดว้ยการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และจะตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดั
ประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัท าจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) 
ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณา
เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี 
วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป โดยก าหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชุม และโฆษณาหนังสือนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามกนั 

  ขอ้ 37.  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง  ในกรณีท่ีมี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงข้ีขาด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นบัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

    (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
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    (2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า เช่าซ้ือหรือเช่าซ้ือแบบลิสซ่ิง ซ่ึง

กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
    (4)  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
    (5) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
    (6) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
    (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
  (8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา145ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

(9) การควบบริษทัตามความในมาตรา 146 องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ./
2535  

(10) การเลิกบริษทัตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 

(11) การออกหุ้นเพ่ือช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ตามมาตรา 54/1 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2544 

ขอ้ 38. การลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้เป็นเสียงหน่ึง 

  ขอ้ 39. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
   (ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
   (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการคนท่ีออกตามวาระ  
   (ง) พิจารณากิจการอ่ืนๆ 
 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งด าเนินการให้ผูส้อบบญัชีจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทัให้เสร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุกจดทะเบียน 

ขอ้ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
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ขอ้ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือคณะกรรมการ
เห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้เม่ือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ใหค้ณะกรรมการรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  ขอ้ 46. เม่ือบริษทัหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษทัจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆกนั ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือ

ท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมติั 
   (ข) แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้  
   (ค) โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
    ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้น บริษทัไม่มีสิทธิรับเงินปันผล 
  ขอ้ 47.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีแก่ผูถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(ก) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงมีรายการตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 11 ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

ขอ้ 48. บริษทัจะตอ้งโฆษณางบดุลในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ังภายในเวลา 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติั 

  ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆของบริษทั 
 ขอ้ 50. ผูส้อบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน

ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการน้ี ให้ผูส้อบบัญชีมีอ านาจ
สอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆของบริษทัและตวัแทนของบริษทั รวมทั้ง
ช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชีตอ้งเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะตอ้งจดัส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
 
 
 

 

 
   
    

 
 

 

 

  


