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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 3 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบันีก้็ดี หรือในข้อก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระท าได้ก็แตโ่ดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ14     บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และต้องไมเ่กินกวา่ 11 คน โดยให้ท่ีประชมุ
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเหน็เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ15     ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) 

 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

หมวด4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ   
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33 ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั
ดงักลา่ว ให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

ข้อ 34 ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้   
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 

 อนึง่ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ ไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35 การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ     
การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุ
ใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้
ไมจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  การมอบฉนัทะ

จะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด และ

อยา่งน้อยต้องให้มีรายการดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่

ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 37 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไมเ่สร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น 

ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและ

จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการ

ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน       

การประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 39 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด  ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจาก    

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง   

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียง

ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไร 

ขาดทนุกนั 
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ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 


