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ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 3 การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบันีก็้ดี หรือในข้อกําหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระทําได้ก็แต่โดยมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ข้อ14     บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และต้องไมเ่กินกว่า 12 คน โดยให้ท่ีประชมุ
ใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
รองประธานกรรมการ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท แต่ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเป็นอิสระ ซึ่งกําหนดโดย
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ความในวรรคสองไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนั
ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  

ข้อ15     ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17 ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากว่าผู้ ใดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 32. การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ   
ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
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ข้อ 33 ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชมุสามญั
ดงักลา่ว ให้กระทําภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ ให้
เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

ข้อ 34 ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้   
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ ไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35 การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ     
การประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้
ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้  การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และ
อยา่งน้อยต้องให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ี
ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 37 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไมเ่สร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและ
จําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และ ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน       
การประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 39 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 
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 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด  ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจาก    
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง  
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อย
กวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมาย
ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไร 
ขาดทนุกนั 

ข้อ 40 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน  

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


