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เอกสารแนบ 5 

ข้อบังคับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผู้ถือหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันที่ไดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้นตามที่
บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) 
วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งรว่มกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้ สามารถจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวตอ้งปฏิบัติตามวิธีการที่บทบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัในขณะนัน้หรือน ากฏหมายหรือกฏเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม และให้
ถือว่าการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุในท่ี
ประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้        

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้ง
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์อ่นวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชุมผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจดัส่ง
หนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสามารถด าเนินการไดโ้ดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
ซึ่งจะตอ้งจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพภ์ายในระยะเวล่ีก าหนดไวใ้นวรรคนี ้และ
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จะตอ้งจัดใหม้ีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐานดว้ย 
โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

2. การมอบฉันทะและองคป์ระชุม  

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั 
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

3. การด าเนินการประชุม  

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

4. การลงคะแนนเสียง  

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ    

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้งบงัคบัของบรษิัท 
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(จ)  การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ)  การเลิกบรษิัท 
(ช)  การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) 
คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้  16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วน
ปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

6. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้
มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมี
สิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้ง
ของบรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 
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7. การประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่
ประชมุ 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้ด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการจดัการประชุมดว้ยวิธีดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบั
ในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับ 
การประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบันี ้ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลง คะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชีข้าด  

8. การจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บุริมสิทธิ และก าหนดให้
หุน้บรุมิสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่ าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

 


