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เอกสำรแนบ 6 

ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 16. จ านวนกรรมการ 
 ใหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว 

โดยใหม้จี านวนไมน่อ้ยกวา่หา้คน(5) 
 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามจ านวนทีก่ าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่

ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร 

 
ขอ้ 17  การเลอืกตัง้กรรมการ 

 ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง (1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง) 
(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีง

ใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน
กรรมการทีพ่งึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บเลอืกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุ
ออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน่อกีหนึง่เสยีง เป็นเสยีงชีข้าด 

 

ขอ้ 18  วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ใน
สาม (1/3) 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจ้ับฉลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่

ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

 
ขอ้ 20  การถอนและตัง้แทนในต าแหน่งทีว่า่ง 

 ผูเ้ป็นกรรมการนัน้เฉพาะแตผู่ถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ทีจ่ะตัง้หรอืถอนได ้อย่างไรก็ด ีถา้หากวา่
มตี าแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระหรอืสิน้ก าหนดเวลาดงัทีร่ะบไุวใ้น

ขอ้ 18 ของขอ้บงัคับนีแ้ลว้ ใหก้รรมการทีค่งเหลอือยูต่ัง้ผูอ้ ืน่ขึน้ใหมใ่หเ้ต็มทีว่า่ง เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอื

นอ้ยกวา่สองเดอืน  ทัง้นี้มตใินการตัง้กรรมการดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่ แตผู่ท้ีไ่ดรั้บการตัง้จากกรรมการทีค่งเหลอืดงัวา่นี ้ จะคงอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่

ก าหนดเวลาทีก่รรมการ ผูท้ีเ่ขาเขา้สบืต าแหน่งแทนชอบทีจ่ะอยู่ได ้ ในกรณีทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ถอนกรรมการผูห้นึง่
และตัง้ผูอ้ ืน่ข ึน้ไวแ้ทนที ่ ผูท้ีรั่บแตง่ตัง้นัน้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเทา่ก าหนดเวลาทีก่รรมการผูถู้กถอนนัน้ชอบที่

จะอยูไ่ด ้

 
ขอ้ 30  การประชมุสามัญ 

 คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการประชมุสามัญประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน (4) นับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษัิท 

  
ขอ้ 32  ค าบอกกลา่วนัดประชมุ 

 ใหส้ง่ค าบอกกลา่วนัดประชมุผูถ้อืหุน้ไปยังผูถ้อืหุน้ทกุคน ตามต าบลสถานทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวใ้นสมดุทะเบยีนผู ้

ถอืหุน้และนายทะเบยีน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนั(7) ในกรณีผูถ้อืหุน้พ านักอยูใ่นประเทศไทย ใหส้ง่ค าบอก
กลา่วเชน่วา่นัน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ โดยตรงหรอืโดยไปรษณียล์งทะเบยีน และในกรณีผูถ้อืหุน้ที่

พ านักอยูน่อกประเทศไทย ค าบอกกลา่วเชน่วา่นัน้ใหส้ง่ทางโทรพมิพ ์ โทรเลข โทรสารหรอืทางโทรคมนาคม
สมัยใหม ่และยนืยันดว้ยจดหมายสง่ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีนในวนัเดยีวกนั 

 คณะกรรมการจะตอ้งลงพมิพโ์ฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุ ในหนังสอืพมิพแ์หง่ทอ้งถิน่ฉบบัหนึง่ 

ตดิตอ่กนัสามวนั(3)กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อนึง่ คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดสถานที ่ในการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
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 ค าบอกกลา่วนัดประชมุทกุฉบบั จะตอ้งระบสุถานที ่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอ

ตอ่ทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิ หรอื
เพือ่พจิารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่วดว้ย 

 
ขอ้ 33  องคป์ระชมุ 

 องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อื

หุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 หากเมือ่ครบก าหนดหนึง่ชัว่โมงนับจากเวลาทีนั่ดประชมุ มจี านวนผูถ้อืหุน้มาประชมุไมค่รบถว้นทีจ่ะเป็น
องคป์ระชมุ ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุใหย้กเลกิการประชมุนัน้  ในกรณีทีก่ารประชมุนัน้มใิช่

เป็นการประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ขอเรยีกประชมุ ใหเ้ลือ่นการประชมุออกไป และใหนั้ดประชมุใหม ่ ภายในสามสบิวนั(30) 
นับแตว่นัทีนั่ดประชมุครัง้แรก  โดยตอ้งสง่หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุกอ่นวนัประชมุเจ็ดวนั(7) และในการประชมุ

ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 34  การด าเนนิการประชมุ 

 ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ทีป่ระชมุ หรอืไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ 

หรอืมแีตไ่ม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 ประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ในการนีต้อ้ง
ด าเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุเวน้แตท่ีป่ระชมุจะมี

มตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3)ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัได ้

ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ ปรกึษากจิการ
อืน่อนัมไิดร้ะบไุวใ้นระเบยีบวาระการประชมุคราวเดมินัน้ก็ได ้

 

ขอ้ 35  การออกเสยีง 
 ในการประชมุคราวใด ๆ ผูถ้อืหุน้ทกุคนทีม่าเขา้ประชมุเอง หรอืมผีูแ้ทนรับมอบฉันทะมาเขา้ประชมุมสีทิธิ

ออกเสยีงเสยีงหนึง่ตอ่หุน้หุน้หนึง่ทีต่นถอืไมว่า่การออกเสยีงนัน้จะไดก้ าหนดใหท้ าโดยวธิใีด 
 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน

เสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีตอ่ไปนี ้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ 

ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) การซือ้หรอืโอนกจิการของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท าแกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นที่
ส าคัญ การมอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธรุกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบคุคล

อืน่  โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
 

ขอ้ 36  การมอบฉันทะ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่อาจเขา้ประชมุไดท้ัง้โดยตนเอง หรอืโดยมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะใหเ้ป็นไปตาม

แบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งสง่ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอ่น
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

 
ขอ้ 37  ล าดบัระเบยีบวาระ 

 ล าดับแหง่ระเบยีบวาระทีจ่ะก าหนดในการประชมุสามัญ หรอืเทา่ทีอ่าจปฏบิตัไิดใ้นการประชมุวสิามัญให ้

เป้นไปตามหัวขอ้ตอ่ไปนี้ 
(1) แสดงวา่การบอกกลา่วนัดประชมุเป็นไปโดยชอบ 

(2) ชีว้า่องคป์ระชมุครบหรอืไม่ 
(3) พจิารณารับรองรายงานประชมุคราวกอ่น ๆ ทีย่ังไม่ไดรั้บรอง 

(4) รายงานของคณะกรรมการ หรอืเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
(5) พจิารณารับรองงบดลุ บัญชกี าไรขาดทนุและจัดสรรเงนิก าไร 
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(6) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ 

(7) เลอืกตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ี
(8) เรือ่งอืน่ ๆ  

(9) ปิดประชมุ 
 

ขอ้ 38  การบญัช ี

 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุและบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 
เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ต้รวจสอบ

บญัชตีรวจสอบงบดลุและบัญชกี าไรขาดทนุนัน้ ใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 39  เงนิปันผล 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นวา่บรษัิทมผีลก าไร

สมควรพอทีจ่ะท าเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงนิปันผล ใหก้ระท าภายในหนึง่เดอืน(1) นับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติ
แลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสอืไปยังผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจา่ยเงนิปันผลนัน้ใน

หนังสอืพมิพด์ว้ย 
 ในกรณีทีบ่รษัิทยังจ าหน่ายหุน้ไมค่รบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวห้รอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุแลว้ 

การจ่ายเงนิปันผลบรษัิทอาจจะจา่ยเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่น  โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 40  ทนุส ารอง 
 บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของ
ทนุจดทะเบยีน 

 นอกจากเงนิทนุส ารองทีร่ะบไุว ้ คณะกรรมการอาจพจิารณาจัดสรรเงนิส ารองประเภทอืน่ไดอ้กีตามที่

เห็นสมควร 
 

ขอ้ 41 ผุส้อบบญัช ี
 ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทนัน้ ใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้และก าหนดจ านวนเงนิคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัชขีองบรษัิททกุปี 

 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิททกุครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ บัญชี

ก าไรขาดทนุ และปัญหาเกีย่วกับบญัชขีองบรษัิท 
 ผูส้อบบญัชมีอี านาจตรวจสอบบญัช ี เอกสาร และหลักฐานอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัรายไดร้ายจา่ยตลอดจน

ทรัพยส์นิและหนี้สนิของบรษัิทได ้ ในระหวา่งเวลาท าการของบรษัิท ในการนีใ้หม้อี านาจสอบถามกรรมการ 

พนักงาน ลกูจา้ง ผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ด ๆ ของบรษัิท และตวัแทนบรษัิทรวมทัง้ใหช้ีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืสง่
เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการด าเนนิกจิการของบรษัิทได ้

 
หมำยเหต ุ  1) ในวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้   ตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่

ถอืวา่กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี  ดงันัน้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึมสีทิธใินการ

ลงคะแนนเสยีงในวาระของการเลอืกตัง้กรรมการ  

   2) ในวาระคา่ตอบแทนกรรมการนัน้  แม ้ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนจ ากดั จะไมไ่ดร้ะบชุดัวา่ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อื

หุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืไม ่ แตก่ระทรวงพาณิชย ์มแีนวตคีวามในเรือ่งนี ้โดยถอืวา่ กรรมการดงักลา่วมี

สว่นไดเ้สยี ดงันัน้ กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท จงึไมม่สีทิธใินการลงคะแนนเสยีงในวาระของการ

พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

  


