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หมวดที  

คณะกรรมการ 

ขอ้ . ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพือดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ ( ) คน 

โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทงัหมดจะตอ้งมีถินทีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

ขอ้ .  ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง ( ) หุน้ต่อหนึง ( ) เสียง  

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม ( ) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย

เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลทีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ใหป้ระธานที

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ขอ้ . ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนนั ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม ( / ) 

กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันนั ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ . นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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(4) ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 0 

(5) ศาลมีคาํสงัใหอ้อก 

ขอ้ . กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนันจะมีผลนับแต่วนัที 

ใบลาออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ . ทีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกว่ากึงหนึง ( / ) ของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ . ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการผูน้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง ( ) เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยูข่องกรรมการทีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ( / ) ของ

จาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 2. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสองในสาม ( / ) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหมี้ผล

ตลอดไปจนกว่าทีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนกไ็ด ้นอกจากนี กรรมการบริษทัมีสิทธิ

ไดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหนึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัมาจากพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทัในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

************ 

******************** 
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หมวดที  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 1. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี ( ) เดือน นับแต่วนั

สินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากวรรคหนึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในห้า ( / ) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือผูถื้อหุ้น

จาํนวนไม่น้อยกว่ายีสิบห้า ( ) คน ซึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสิบ ( / ) ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึง ( ) เดือน นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือนนัจากผูถื้อหุ้น

ดงักล่าว 

ขอ้ 2. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือเพือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรือง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด ( ) วนัก่อนวนัประชุม ทงันี ใหล้งโฆษณา

คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม ( ) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า

สาม ( ) วนั 

ทงันี สถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีตงัสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือทีอืนใดตามที

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

ขอ้ 3. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิบห้า 

( ) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงใน

สาม ( / ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครังใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง ( ) ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมา

เขา้ร่วมประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นวรรคหนึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั

เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ

ผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด ( ) วนั  

ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครังหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 4. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือ

มีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหที้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมา

เป็นประธานในทีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 5. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึงมีเสียงหนึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุ้นคนนนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนันอกจากการออกเสียงเลือกตงั

กรรมการ และมติของทีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจาํนวนเสียงทังหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอืนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนที

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบั

บุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอืน 
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ขอ้ 6. กิจการทีทีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี 

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีทีผา่นมา 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอืน ๆ  

หมวดที  

เงนิปันผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ . ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนนัให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้

หุน้บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามทีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปัน

ผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครังคราว เมือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอทีจะทาํเช่นนนั และเมือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหที้ประชุม 

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหนึง ( ) เดือน นับแต่วนัทีทีประชุมผูถื้อหุน้ หรือทีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ (แลว้แต่กรณี) ทงันี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล

นนัในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม ( ) วนัดว้ย 

ขอ้ 51. บริษทัต้องจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ( ) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ ( )  

ของทุนจดทะเบียน 
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รายละเอียดการแกข้อ้บงัคบัของบริษทั 

1. ขอ้บงัคบัขอ้ . การซือหุน้คืน 

เหตุผลและทีมา: เพอืให้ครอบคลุมกรณีทีบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนทงัในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็

เอไอ และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั ข้อบังคบัทเีสนอให้แก้ไข 

การซือหุ้นของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

ทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรณีทีบริษทัมีสถานะเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอและ

การซือหุ้นดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ ( ) 

ของทนุชาํระแลว้ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการ

ของบริษทัในการอนุมตัิการซือหุน้คืนดงักล่าว 

การซือหุ้นของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

ทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรณีทีบริษทัมีสถานะเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ หรือ

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการซือหุ้น

ดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ ( ) ของทนุ

ชาํระแลว้ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการของบริษทั

ในการอนุมติัการซือหุ้นคืนดงักล่าว 

2. ขอ้บงัคบัขอ้ . การประชุมกรรมการ 

เหตุผลและทีมา: เนืองจากไดมี้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที 74/2557 เรืองการประชุมผา่น

สืออิเล็กทรอนิกส์ เพือรองรับการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษทั

มหาชนจาํกดัจะตอ้งกาํหนดเรืองดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั การแกไ้ขขอ้บงัคบันีเป็นไปเพือใหก้าร

จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัมีความคล่องตวัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเขา้ร่วม

ประชุมได ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั ข้อบังคับทีเสนอให้แก้ไข 

ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทังหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้

ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม

คณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่น

ทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ในกรณีทีมี

รองประธานกรรมการอยู ่ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธานที ประชุม แต่ถ้าไม่ มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนันหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานทีประชุม 

การวินิจฉยัชีขาดของทีประชุมคณะ กรรมการใหถื้อ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการ

ทงัหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการทาํ

หน้าทีเป็นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที

ประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าทีได้ ในกรณีทีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นทีประชุมนันหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึงเป็นประธานทีประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการแตล่ะครัง ประธานใน

ทีประชุมจะกาํหนดให้กรรมการประชุมและดาํเนินการใดๆ 
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เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียง

ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึงมีส่วนไดเ้สียใน

เรืองใดเรืองหนึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรืองนนั และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที

ประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึง (1) เพือเป็น

เสียงชีขาด 

ในการประชุมดังกล่าวผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดย

กรรมการอย่างน้อยหนึงในสาม (1/3) ขององค์ประชุม

จะตอ้งอยูใ่นทีประชุมแห่งเดียวกนั และกรรมการทงัหมดที

เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศไทยขณะทีมีการ

ประชุม 

การประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองตอ้ง

มีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

โดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทงัเสียงและภาพแลว้แต่กรณี 

ของกรรมการทุกรายในทีประชุมตลอดระยะเวลาทีมีการ

ประชุม รวมทงัขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการ

บนัทึกดงักล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมตามกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

กรรมการบริษัทซึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงือนไขที

กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถ

นับเป็นองคป์ระชุมได ้และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุม

ตามวธีิการทีบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี 

การวินิจฉยัชีขาดของทีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียง

ขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึงมีส่วนไดเ้สียในเรืองใดเรือง

หนึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั และถา้

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีประชุมออกเสียง

เพมิขึนอีกเสียงหนึง (1) เพือเป็นเสียงชีขาด 

 

1. ขอ้บงัคบัขอ้ . การเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยการร้องขอจากผูถื้อหุ้น 

เหตุผลและทีมา: เพอืใหส้อดคลอ้งกบัพระราช บญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ทีไดแ้กไ้ขเพมิเติม

โดยคาํสังหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี 21/2560 เรืองการแกไ้ขเพมิเติมกฎหมายเพืออาํนวยความ 

สะดวกในการประกอบธุรกิจซึงแกไ้ขเพมิเติมในเรืองการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุน้ ในกรณี

ทีคณะกรรมการบริษทัไม่จดัการประชุมผูถื้อหุ้นตามทีผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบนั ข้อบังคบัทเีสนอให้แก้ไข 

คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี (4) เดือน นับ

คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายในสี (4) เดือน นับ
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แตว่นัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมือใดกไ็ด้

สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในหา้ 

(1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือผูถ้ือหุน้

จาํนวนไม่น้อยกวา่ยสิีบห้า (25) คน ซึงมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสิบ (1/10) ของจาํนวน

หุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเมือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน

กรณีเช่นนี คณะ กรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อ

หุน้ภายในหนึง (1) เดือน นบัแต่วนัทไีดร้ับหนงัสือนนั

จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

แตว่นัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง 

ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้

สุดแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู ้ถือหุ้นคนห นึ งห รือหล ายคนซึ งมี หุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้ทังหมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม

วิสามญัเมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการ

ทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าว

ด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผูถื้อหุ้นภายในสีสิบห้า (45) วนันับแต่วันที

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้นนั  

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกาํหนดระยะเวลาสีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัที

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึง

เข้าชือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกนัได้จาํนวนหุ้น

ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบ

ห้า (45) วนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะ เวลาสีสิบห้า 

(45) วนัทีคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อ

หุ้น ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ

ค่าใช้ จ่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ทีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสีครังใด จาํนวนผูถื้อ

หุน้ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที

กาํหนดไวใ้นขอ้ 33 นนั ผูถื้อหุ้นตามวรรคสีจะตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเกิดจากการจดัใหมี้

การประชุมในครงันนัให้แก่บริษทั 
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