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เอกสารแนบ 6 

ขอ้บงัคบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
 
ขอ้ 7  การเพิ(มทนุและลดทนุ 
 บรษัิทจะเพิ(มทนุ หรอืลดทนุของบรษัิทได ้ โดยที(ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิ
 หุน้ที(เพิ(มขึ'นจากการเพิ(มทนุจะเสนอขายทั 'งหมดหรอืบางสว่นก็ได ้ และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
ตามสดัสว่นจํานวนที(ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียูแ่ลว้กอ่น หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืบคุคลอื(นไม่วา่
ทั 'งหมดหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้ทั 'งนี'ตามมตขิองที(ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 17  การเลอืกตั 'งกรรมการ 
 ใหท้ี(ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตั 'งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี' 

(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั 'งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมี
คะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ(งหุน้ตอ่หนึ(งเสยีง (1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง) 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่
คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึ(งไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตั 'งเป็นกรรมการเทา่
จํานวนกรรมการที(พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 'งในครั'งนั'น  ในกรณีที(บคุคลซึ(งไดรั้บเลอืกตั 'งในลําดับ
ถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจํานวนกรรมการที(จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั 'งในครั'งนั'น ให ้
ประธานที(ประชมุออกเสยีงไดเ้พิ(มขึ(นอกีหนึ(งเสยีง เป็นเสยีงชี'ขาด 

 
ขอ้ 18  วาระการดํารงตําแหน่งและการออกจากตําแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครั'ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ(งในสาม 
(1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการที(จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี(สดุกับ
สว่นหนึ(งในสาม (1/3) 
 กรรมการที(จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที(สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนั'น ใหจั้บ
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนที(อยูใ่นตําแหน่งนานที(สดุนั'นเป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที(ออกตามวาระนั'นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้
 
ขอ้ 20  การถอนและตั 'งแทนในตําแหน่งที(วา่ง 
 ผูเ้ป็นกรรมการนั'นเฉพาะแตผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้เทา่นั'นที(จะตั 'งหรอืถอนได ้ อย่างไรก็ด ี ถา้
หากวา่มตํีาแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื(น นอกจากถงึคราวออกตามวาระหรอืสิ'นกําหนดเวลา
ดงัที(ระบไุวใ้นขอ้ 18 ของขอ้บังคบันี'แลว้ ใหก้รรมการที(คงเหลอือยูต่ั 'งผูอ้ ื(นขึ'นใหมใ่หเ้ต็มที(วา่ง เวน้แตว่าระ
ของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน  ทั 'งนี'มตใินการตั 'งกรรมการดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่สามในสี(ของจํานวนกรรมการที(ยังเหลอือยู ่ แตผู่ท้ ี(ไดรั้บการตั 'งจากกรรมการที(คงเหลอืดงัวา่นี' จะ
คงอยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่กําหนดเวลาที(กรรมการ ผูท้ี(เขาเขา้สบืตําแหน่งแทนชอบที(จะอยูไ่ด ้ ในกรณีที(
ประชมุผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึ(งและตั 'งผูอ้ ื(นขึ'นไวแ้ทนที( ผูท้ี(รับแตง่ตั 'งนั'นใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่
กําหนดเวลาที(กรรมการผูถ้กูถอนนั'นชอบที(จะอยูไ่ด ้
 
ขอ้ 30  การประชมุสามัญ 
 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสี(เดอืน (4) 
นับแตว่นัสิ'นสดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 
  
ขอ้ 31  การประชมุวสิามัญ 
 การประชมุคราวอื(นบรรดาม ี นอกจากการประชมุสามัญที(ระบไุวใ้นขอ้ 30  ของขอ้บงัคบันี' เรยีกวา่ 
การประชมุวสิามัญ 
 คณะกรรมการอาจเรยีกประชมุวสิามัญในวนั เวลา และสถานที(ที(คณะกรรมการกําหนดได ้ สดุแตจ่ะ
เห็นสมควร แตอ่ยา่งไรก็ด ี ตอ้งมหีนังสอืบอกกลา่วโดยชอบถงึการที(จะประชมุนั'น ดงัที(กําหนดไวใ้น ขอ้ 32 
แหง่ขอ้บงัคบันี' 
 ผูถ้อืหุน้ซึ(งมปีุ้นนับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ(งในหา้ (1/5)ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดท้ั 'งหมดหรอืผู ้
ถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี(สบิหา้คน (25) ซึ(งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ(งในสบิ(1/10)ของจํานวนหุน้ที(
จําหน่ายไดท้ั 'งหมดอาจเขา้ชื(อกนัทําหนังสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุ
วสิามัญได ้ แตใ่นหนังสอืรอ้งขอนั'นจะตอ้งระบวุา่ประสงคใ์หเ้รยีกประชมุเพื(อการใด เมื(อมคํีารอ้งขอเชน่วา่นั'น 
คณะกรรมการจะตอ้งกําหนดวนั เวลาและสถานที(ที(จะเปิดประชมุ โดยวนันัดประชมุที(กําหนดจะตอ้งไม่ชา้
กวา่หนึ(งเดอืน(1) นับจากวนัไดรั้บหนังสอื 
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ขอ้ 32  คําบอกกลา่วนัดประชมุ 
 ใหส้ง่คําบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามตําบลสถานที(อยู่ที(แจง้ไวใ้นสมดุ
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พํานักอยูใ่นประเทศ
ไทย ใหส้ง่คําบอกกลา่วเชน่วา่นั'นใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณีย์
ลงทะเบยีน และในกรณีผูถ้อืหุน้ที(พํานักอยูน่อกประเทศไทย คําบอกกลา่วเชน่วา่นั'นใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์โทร
เลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคมสมัยใหม ่ และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนั
เดยีวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิ(นฉบบัหนึ(ง 
ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึ(ง คณะกรรมการเป็นผูกํ้าหนดสถานที( ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 คําบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที( วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรื(องที(จะ
เสนอตอ่ที(ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื(องที(จะเสนอเพื(อทราบ เพื(อ
อนุมัต ิหรอืเพื(อพจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทั 'งความเห็นของคณะกรรมการในเรื(องดงักลา่วดว้ย 
 
ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 
 องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจาก
ผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี(สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั 'งหมด 
และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ(งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดท้ั 'งหมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 หากเมื(อครบกําหนดหนึ(งชั(วโมงนับจากเวลาที(นัดประชมุ มจํีานวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นที(จะ
เป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที(เป็นการประชมุที(ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนั'น  ในกรณีที(การ
ประชมุนั'นมใิชเ่ป็นการประชมุที(ผูถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลื(อนการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่
ภายในสามสบิวนั(30) นับแตว่ันที(นัดประชมุครั'งแรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุ
เจ็ดวนั(7) และในการประชมุครั'งหลงันี'ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 
ขอ้ 34  การดําเนนิการประชมุ 
 ประธานกรรมการเป็นประธานของที(ประชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีที(ประธานกรรมการไมอ่ยู่ที(ประชมุ 
หรอืไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที(ได ้ ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีอง
ประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบิตัหินา้ที(ได ้ ใหผู้ถ้อืหุน้ซึ(งมาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ(งเป็น
ประธานในที(ประชมุ 
 ประธานในที(ประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ที(ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนี'
ตอ้งดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามลําดับระเบยีบวาระที(กําหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ี(
ประชมุจะมมีตใิหเ้ปลี(ยนลําดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจํานวนผูถ้อืหุน้
ซึ(งมาประชมุ 
 เมื(อที(ประชมุพจิารณาเรื(องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระที(กําหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ(งมหีุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ(งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที(จําหน่ายไดท้ั 'งหมดจะขอใหท้ี(ประชมุพจิารณาเรื(อง
อื(น ปรกึษากจิการอื(นอนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินั'นก็ได ้
 
ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนที(มาเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุ
มสีทิธอิอกเสยีงเสยีงหนึ(งตอ่หุน้หุน้หนึ(งที(ตนถอืไมว่า่การออกเสยีงนั'นจะไดกํ้าหนดใหทํ้าโดยวธิใีด 
 มตขิองที(ประชมุผูถ้อืหุน้นั'นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี' 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ(งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที(ประชมุออกเสยีงเพิ(มขึ'นอกีเสยีงหนึ(งเป็นเสยีงชี'ขาด 

(2) ในกรณีตอ่ไปนี' ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี( (3/4) ของจํานวนเสยีงทั 'งหมดของผู ้
ถอืหุน้ ซึ(งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั 'งหมดหรอืบางสว่นที(สาํคัญใหแ้กบ่คุคลอื(น 
(ข) การซื'อหรอืโอนกจิการของบรษัิทอื(นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทําแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี(ยวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั 'งหมด หรอื

บางสว่นที(สําคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื(นเขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวม
กจิการกับบคุคลอื(น  โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 
ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ(งอาจเขา้ประชมุไดท้ั 'งโดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไป
ตามแบบที(นายทะเบยีนกําหนด 
 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ี(ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที(
ประชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 37  ลําดบัระเบยีบวาระ 
 ลําดับแหง่ระเบยีบวาระที(จะกําหนดในการประชมุสามัญ หรอืเทา่ที(อาจปฏบิตัไิดใ้นการประชมุ
วสิามัญใหเ้ป้นไปตามหัวขอ้ตอ่ไปนี' 

(1) แสดงวา่การบอกกลา่วนัดประชมุเป็นไปโดยชอบ 
(2) ชี'วา่องคป์ระชมุครบหรอืไม่ 
(3) พจิารณารับรองรายงานประชมุคราวกอ่น ๆ ที(ยังไม่ไดรั้บรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ที(ของบรษัิท 
(5) พจิารณารับรองงบดลุ บัญชกํีาไรขาดทนุและจัดสรรเงนิกําไร 
(6) เลอืกตั 'งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึ(งตอ้งออกตามวาระ 
(7) เลอืกตั 'งผูส้อบบัญช ีและกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(8) เรื(องอื(น ๆ  
(9) ปิดประชมุ 

 
ขอ้ 38  การบญัช ี
 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารทํางบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุ ณ วนัสิ'นสดุของรอบปีบญัชขีอง
บรษัิท เสนอตอ่ที(ประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจําปีเพื(อพจิารณาอนุมัต ิ คณะกรรมการตอ้งจัดให ้
ผูต้รวจสอบบญัชตีรวจสอบงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุนั'น ใหเ้สร็จกอ่นนําเสนอตอ่ที(ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 39  เงนิปันผล 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครั'งคราว ในเมื(อเห็นวา่บรษัิทมี
ผลกําไรสมควรพอที(จะทําเชน่นั'น และรายงานใหท้ี(ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระทําภายในหนึ(งเดอืน(1) นับแตว่นัที(ที(ประชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลง
มตแิลว้แตก่รณี ทั 'งนี'ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคําบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนั'นใน
หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ในกรณีที(บรษัิทยังจําหน่ายหุน้ไมค่รบตามจํานวนที(จดทะเบยีนไวห้รอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิ(มทนุ
แลว้ การจา่ยเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจ่ายเงนิปันผลทั 'งหมดหรอืบางสว่น  โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ ้
ถอืหุน้ ซึ(งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที(ประชมุผูถ้อืหุน้ 
 
ขอ้ 40  ทนุสํารอง 
 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ(งไวเ้ป็นทนุสาํรอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไร
สทุธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี'จะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ
(10) ของทนุจดทะเบยีน 
 นอกจากเงนิทนุสาํรองที(ระบไุว ้ คณะกรรมการอาจพจิารณาจัดสรรเงนิสาํรองประเภทอื(นไดอ้กี
ตามที(เห็นสมควร 
 
ขอ้ 41 ผุส้อบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทนั'น ใหท้ี(ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตั 'งและกําหนดจํานวนเงนิ
คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี 
 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ที(ใด ๆ ของบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีหีนา้ที(เขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครั'งที(มกีารพจิารณางบดลุ 
บญัชกํีาไรขาดทนุ และปัญหาเกี(ยวกบับญัชขีองบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีอํีานาจตรวจสอบบญัช ี เอกสาร และหลกัฐานอื(นใดที(เกี(ยวกับรายไดร้ายจา่ยตลอดจน
ทรัพยส์นิและหนี'สนิของบรษัิทได ้ ในระหวา่งเวลาทําการของบรษัิท ในการนี'ใหม้อํีานาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลกูจา้ง ผูดํ้ารงตําแหน่งหนา้ที(ใด ๆ ของบรษัิท และตวัแทนบรษัิทรวมทั 'งใหช้ี'แจงขอ้เท็จจรงิหรอื
สง่เอกสารหลกัฐานเกี(ยวกับการดําเนนิกจิการของบรษัิทได ้
 
 


