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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 31.  การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 32.  กรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกวา่ “ประชมุ
สามญั”  การประชมุสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวสิามญั” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตเ่หน็สมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยใน
หนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ชดัเจนคณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 33.  ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ ความเหน็ของคณะกรรมการ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย
ระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิ หรือเพ่ือพิจารณารวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ อนึง่ค าบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่วนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 
 ข้อ 34.  การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 35.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนซึง่บรรลนิุตภิาวะแล้วเข้าประชมุ และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ 
 การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ   ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี 

ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึง่ที่มาประชมุขึน้เป็นประธานในท่ีประชมุนัน้แทน
 ข้อ 37.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตักิิจการใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลือกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน 
โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 



สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
หน้า 2 ของ 2 

ข้อ 38.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุซึง่กิจการท่ีทางบริษัทได้ด าเนินการไป

ในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาและอนมุตังิบการเงิน 
(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(5) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(6) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(7) ปรึกษากิจการท่ีจะจดัท าด าเนินงานตอ่ไป 
(8) เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ข้อ 13.   บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่  ซึง่ที่ประชมุใหญ่แหง่ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ขึน้จากผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอ่ืนซึง่มิใช่  

เป็นผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และต าแหน่งอ่ืนตามที่เหน็เหมาะสมด้วยก็ได้  
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 
ข้อ 14.   ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี  ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือ หลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ข้อ 16.   ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3)  

โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ใน
สาม (1/3) 

  
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใด 
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
ข้อ 20.   ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน 

เสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่
หนึง่ ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ข้อ 15.   บ าเหน็จ และคา่ตอบแทนกรรมการ ให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
 


