
ข�อบังคับ ทอท. ท่ีเก่ียวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
 
 

1. การป�ดสมุดทะเบียน 

ข�อ 20  ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผู�ถือหุ�นแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียน การโอนหุ�น          
ก็ได�โดยประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบลวงหน�า ณ สำนักงานใหญ และสำนักงานสาขา (ถ�ามี) ไมน�อยกวา                
สิบสี่ (14) วัน กอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�น 

2.   การเรียกประชุม 

ข�อ 22 ให�มีการประชุมสามัญประจำป5ผู�ถือหุ�นภายในสี่ (4) เดือน นับแตสิ้นสุดรอบป5บัญชีของบริษัท 
การประชุมเชนนี้ให�เรียกวา  “การประชุมสามัญ” การประชุมผู�ถือหุ�นคราวอ่ืนนอกจากนี้ให�เรียกวา  
“การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได�สุดแตจะเห็นสมควร    

ข�อ 23 ผู�ถือหุ�นท่ีถือหุ�นรวมกันได�ไมน�อยกวาหนึ่งในห�า (1/5) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหนายได�ท้ังหมด หรือ                 
ผู�ถือหุ�นอยางน�อยยี่สิบห�า (25) คน ซ่ึงถือหุ�นนับรวมกันได�ไมน�อยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ�น              
ท่ีจำหนายได�ท้ังหมด  อาจร�องขอเป>นหนังสือให�คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นเม่ือใดก็ได�               
แตต�องระบุเหตุผลในการขอให�เรียกประชุมไว�ในหนังสือดังกลาวด�วย  ในกรณีเชนนี้ ให�คณะกรรมการ              
จัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันท่ีได�รับหนังสือร�องขอดังกลาวจากผู�ถือหุ�น 

ข�อ 24 ให�คณะกรรมการเรียกประชุมผู�ถือหุ�นโดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมให�ผู�ถือหุ�นและ 
นายทะเบียนตามกฎหมายวาด�วยบริษัทมหาชนจำกัดไมน�อยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม หนังสือ          
นัดประชุมนั้นให�ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม 
พร�อมด�วยรายละเอียดตามสมควร ท้ังนี้ ไมวาจะเป>นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติเพ่ือพิจารณา
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และให�โฆษณา คำบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพCติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมน�อยกวาสาม (3) วันด�วย 

ข�อ 25   ให�สถานท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทจัดข้ึน ณ ท�องท่ีอันเป>นท่ีต้ังสำนักงานใหญของบริษัทหรือ         
จังหวัดใกล�เคียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการจะกำหนด ท้ังนี้ บริษัทและคณะกรรมการ          
ต�องอำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการและวิธีการประชุมผู�ถือหุ�นในลักษณะท่ีจะสงเสริมให�มี      
การปฏิบัติตอผู�ถือหุ�นทุกรายอยางเทาเทียมกัน       

3. การมอบฉันทะ 

ข�อ 26   ผู�ถือหุ�นอาจมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืนออกเสียงลงคะแนนแทน ท้ังนี้ การมอบฉันทะนั้นต�องทำเป>นหนังสือ
และลงลายมือชื่อผู�มอบฉันทะและมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงได�รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ ณ สถานท่ีท่ีประชุมกอนผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุม 

           หนังสือมอบฉันทะให�เป>นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนดไว�ซ่ึงอยางน�อยต�องมีรายการดังตอไปนี้ 
(1) จำนวนหุ�นท่ีผู�มอบฉันทะถืออยู 
(2) ชื่อผู�มอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ป5 ของการประชุมท่ีมอบฉันทะให�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 



 
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู�รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนคะแนนเสียงท่ีผู�ถือหุ�น          
ผู�มอบฉันทะมีรวมกัน เว�นแตผู�รับมอบฉันทะจะแถลงตอท่ีประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียง               
แทนผู�มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู�มอบฉันทะ และจำนวนหุ�นท่ีผู�มอบฉันทะถืออยูด�วย 

4.    องค#ประชุม 

ข�อ 27 ในการประชุมผู�ถือหุ�น ต�องมีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น (ถ�ามี) มาประชุมไมน�อยกวา                  
ยี่สิบห�า (25) คน หรือไมน�อยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู�ถือหุ�นท้ังหมด ซ่ึงถือหุ�นรวมกันไมน�อยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ�นท่ีจำหนายได�ท้ังหมดจึงจะครบเป>นองคCประชุม 

5. การออกเสียงลงคะแนน 

ข�อ 25  วรรค  2  หุ�นแตละหุ�นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงให�กระทำโดยวิธีการชูมือ                 
เว�นแตผู�ถือหุ�นอยางน�อยห�า (5) คน ร�องขอและท่ีประชุมลงมติให�ลงคะแนนลับ ก็ให�ลงคะแนนลับ 

ข�อ 30 มติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�นนั้นให�ชี้ขาดด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงเข�ารวมประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียง 
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป>นเสียงชี้ขาด  

การพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ    
ข�อ 33   ในการกำหนดคาตอบแทนให�แกกรรมการ นอกจากท่ีข�อบังคับนี้กำหนดไว� ให�เป>นไปตามมติ 

ของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงประกอบด�วยคะแนนเสียงไมน�อยกวาสองในสาม (2/3) ของผู�ถือหุ�น                             
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การเลือกต้ังกรรมการ  
ข�อ 36   ให�บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดำเนินกิจการของบริษัทมีจำนวนไมน�อยกวาห�า (5) คน  

แตไมเกินสิบห�า (15) คน เลือกต้ังโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
กรรมการตามวรรคหนึ่งต�องเป>นกรรมการอิสระอยางน�อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ                    
ท้ังหมดแตต�องไมน�อยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมน�อยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ท้ังหมดต�องมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการต�องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและข�อบังคับนี้
กำหนด ท้ังนี้ กรรมการบริษัทอยางน�อยหนึ่ง (1) คน ต�องเป>นผู�มีความรู� ความสามารถในด�านการบัญชี 
และการเงิน 
คณะกรรมการมีอำนาจและหน�าท่ีในการดำเนินกิจการของบริษัทให�เป>นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคC 
ข�อบังคับ และมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซ่ือสัตยCสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ     
ดำเนินธุรกิจ รวมท้ังจะต�องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนCของบริษัทและผู�ถือหุ�นอยางดีท่ีสุด 
ให�คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการคนหนึ่งเป>นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกต้ังกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป>นรองประธานกรรมการก็ได� 
ให�คณะกรรมการมีอำนาจแตงต้ังผู�อำนวยการใหญ ซ่ึงมาจากการสรรหาตามข้ันตอนและวิธีการ                     
ท่ีกำหนดไว�ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังถอดถอนออกจากตำแหนงได� 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให�ผู�อำนวยการใหญดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทด�วย               
ให�ดำเนินการตามความในหมวด 4 แล�วเรียกวากรรมการผู�อำนวยการใหญ 
 



 
ข�อ 38 ให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑCและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผู�ถือหุ�นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุ�นท่ีตนถือในการเลือกต้ังกรรมการหนึ่งคน 
(2) ให�ผู�ถือหุ�นแตละรายใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) หรือบางสวนออกเสียง 
เลือกต้ังกรรมการ 
(3)  บุคคลซ่ึงได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป>นผู�ได�รับการเลือกต้ังเป>นกรรมการเทาจำนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมา                
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให�ผู�เป>นประธาน           
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป>นเสียงชี้ขาด 

ข�อ 39 ในการประชุมสามัญประจำป5ทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)                   
เป>นอัตรา ถ�าจำนวนกรรมการท่ีจะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกให�ตรงเป>นสาม (3) สวนไมได�              
ก็ให�ออกโดยจำนวนใกล�ท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต�องออกจากตำแหนงในป5แรก                 
และ ป5ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให�กรรมการจับสลากกันวาผู�ใดจะออก สวนในป5ท่ีสามและ 
ป5หลังตอไปให�กรรมการคนท่ีอยูในตำแหนงนานท่ีสุดนั้นเป>นผู�ออกจากตำแหนง กรรมการท่ีออก 
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข�ามาดำรงตำแหนงใหมก็ได� 

การจายเงินปKนผล 
ข�อ 68 -  การจายเงินปKนผลประจำป5จะทำได�ก็แตโดยมติของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 

-  ภายใต�บังคับของข�อ 70  การจายเงินปKนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได� และ
ห�ามมิให�จายเงินปKนผลในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
-  เงินปKนผลสำหรับหุ�นสามัญนั้น ให�แบงตามจำนวนหุ�น หุ�นละเทา ๆ กัน 
-  คณะกรรมการอาจจายเงินปKนผลระหวางกาลให�แกผู�ถือหุ�นได�เป>นครั้งคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกำไร
สมควรพอท่ีจะกระทำเชนนั้น และเม่ือได�จายเงินปKนผลแล�ว ให�รายงานให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบ               
ในการประชุมคราวตอไป 

ข�อ 70 -  ให�บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำป5สวนหนึ่งไว�เป>นทุนสำรองไมน�อยกวาร�อยละห�า (5) 
          ของกำไรสุทธิประจำป5 หักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวน                

ไมน�อยกวาร�อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
-  ให�บริษัทต้ังเงินท่ีผู�ถือหุ�นชำระสวนล้ำมูลคาหุ�นเป>นทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุ�น และให�เก็บรักษาไว�                
แยกตางหากจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง โดยเม่ือได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแล�ว บริษัทอาจโอน
บางสวนหรือท้ังหมดของทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุ�น เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได� ท้ังนี้                  
ต�องหักชดเชยจากเงินสำรองอ่ืนกอน 


