
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 
 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ 5 คนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
 ข้อ 13 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ผู้ เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 14  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั
สลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 ข้อ 15 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 

จ ากดั  พ.ศ. 2535 
  (4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18 
  (5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
 ข้อ 16 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ี
ใบลาออก ไปถงึบริษัท 
  กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 ข้อ 17 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบคุคลคนหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของ 



 
กรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 ข้อ 18 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีเสียงสิทธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวม 
กนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
 ข้อ 19  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่ไ็ด้ 
 ข้อ 23  กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 24 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นในนิติบคุคลอืน่ท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แตง่ตัง้ 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน

นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท         

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั  เม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวน
หุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน  1  เดือน   
นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 29 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั 
เวลา ระเบียบวาระการประชมุ  และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนมุตัิ  หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ  และโฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั  ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั   
 



 
 ข้อ 30 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น  และผู้ รับมอบฉนัฑะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่
น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่
หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้ว ถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ี
ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่การเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์
ประชมุ         
 ข้อ 31 มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้  

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงข้างมาก 

  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  

  (ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่น

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม กบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงค์

จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั         

 ข้อ 32 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมา

กิจการของบริษัทได้จดัการไป         

  (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ       

  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร       

  (4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ      

  (5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

  (6) กิจการอื่นๆ       
 

 

 



 

เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
 ข้อ 37  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นวา่บริษัท
มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเชน่นัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลง
มติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 38 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี หกัด้วยเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน 
 

 


