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เอกสารแนบ 5 

ข้อบงัคบับริษทั เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดของรอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 

 
 การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้

เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
  
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10)  ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ

เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีาร
ประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนั (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอื

ผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทั
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้แกบ่รษิทั 

 
ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที ่วนัเวลา ระเบยีนวาระการ

ประชมุ และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อ
ทราบ เพือ่อนมตุ ิหรอืเพือ่พจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อื
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพก์อ่นวนัประชมุไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 

 ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ
จะก าหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน

หรอืไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

  
 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอ ให ้
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 การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่
และในกรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบั
ว่าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าทีไ่ด้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุม
หรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักล่าว 

 
ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(ก) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 
(ข) ในการก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้กก่รรมการ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่ 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 
(3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่ง
ผลก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(5) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
(6) การเลกิบรษิทั 
(7) การออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่ 

 
ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชมุสามญัประจ าปีพึง่กระท า มดีงันี้ 

(ก) รบัทราบรายงานขอคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
(ข) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา 
(ค) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(ง) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
(จ) พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนของบญัช ีและ 
(ช) กจิการอืน่ๆ 
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คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (ก) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ดใ้น

กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(ค) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

กรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3)  

 
 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 
 กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิสีมคัรใจของกรรมการหาก

กรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 31. กรรมการมีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาก าหนดและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรอืงานเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมี
มตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่กไ็ด ้นอกจากนี้ กรรมการมสีทิธไิดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

  
 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจา้งของบรษิทั

ในอนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 
 
การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 
ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชมุผู้

ถอืหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและ
งบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็กอ่นทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ไปใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 

(ก) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแล้ว พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบ
บญัชแีละ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการพรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพือ่ประกอบรายงาน 
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ขอ้ 42. ใหท้ีป่ระชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดจ านวนเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชนีัน้ผูส้อบ
บญัชซีึง่พน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเลอืกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้กี 

 ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ในบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะพจิารณาจดั
ใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัชตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดุล บญัชกี าไรขาดทุน

และปัญหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถ้อืหุน้ และใหบ้รษิทัจดัส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบญัชดีว้ย 

 
เงินปันผลและเงินส ารอง 
 
ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปัน

ผล 
 
 เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้บุรมิสทิธิ

รบัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว้ 

 เวน้แต่เป็นกรณีทีเ่ป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี ่การจ่ายปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะ

ท าเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 
 ในกรณีที่บรษิัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรอืบรษิทัได้จดทะเบียนเพิม่ทุนแล้ว บรษิัทจะ

จ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

 
 การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัที่ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น หรอืที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์
เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 46. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ย

ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน 
 
 
 


