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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 23 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกว่าย่ีสิบ
ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแตก่ฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จ ากดัจะบญัญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 24  ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี  ้ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคบักฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้ แทนของผู้ รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ 

ข้อ 30 การประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
และจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดย
ผู้ ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 22 ก็ให้เลิกการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้
เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 31  ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม 
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้วผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี 
วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ท่ีต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุตามวิธีการภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้น
มอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผู้ซึง่มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 26  ในกรณีท่ีไมม่ีข้อบงัคบั หรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเร่ืองใด ๆ  ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ  ให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าห้าคนร้องขอและท่ีประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม
ก าหนด 

ข้อ 28  การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้  ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในมตินัน้ ๆ ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ การเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 32 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึง่แต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้กระท าโดย

ทจุริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต

ตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 33  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 40  ในการประชุมสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 46 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบ่งกนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
 
เงนิปันผลและทุนส ารอง 

ข้อ 48 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรท่ีได้ในปีใดหรือท่ีสะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนัน้ตาม
วิธีการภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 50  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ
ของทนุจดทะเบียน 

 


