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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั 

ขอ้ 23 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกว่าย่ีสิบ
หา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แตก่ฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากดัจะบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ขอ้ 24  ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 29  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใตบ้ังคบักฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

การส่งหนังสือนัดประชุมใหส้่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง 

ขอ้ 30 การประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกนดัเวลาใด ๆ ถา้ไดล้่วงเวลานัน้ไปแลว้หนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผูถื้อหุน้
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุยงัไมค่รบองคป์ระชมุ และถา้การนดัประชมุนัน้ไดเ้รียกนดัโดย
ผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 22 ก็ใหเ้ลิกการประชมุ และใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุนัน้
เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่  าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 31  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดับระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้
เสนอไมเ่สรจ็ตามวรรคสอง แลว้แตก่รณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุก าหนดสถานท่ี 
วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ท่ีต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุตามวิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุน้และสิทธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้
มอบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผูซ้ึง่มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 26  ในกรณีท่ีไมม่ีขอ้บงัคบั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ  ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ  ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอและท่ีประชุมลงมติ
ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม
ก าหนด 

ขอ้ 28  การลงมติใด ๆ ถา้ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินัน้  ผูถื้อหุน้นัน้จะออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในมตินัน้ ๆ ไมไ่ด ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ การเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 32 ใหม้ีกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าหา้คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และกรรมการ
ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท่ี์ไดก้ระท าโดย

ทจุริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทุจริต

ตอ่หนา้ท่ี 

ขอ้ 33  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มี

สิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 40  ในการประชุมสามญัประจ าปีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสามไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ขอ้ 46 ใหก้รรมการไดค้่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดใหต้ามมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้หแ้บ่งกนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
 
เงนิปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 48 คณะกรรมการมีอ  านาจเสนอผลก าไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได ้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้กับใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนัน้ตาม
วิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 50  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของทนุจดทะเบียน 

 


