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ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 31.  การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

 ขอ้ 32.  กรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งน้อยหน่ึงครั้ง การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่ 

“ประชุมสามญั”  การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไมน่อ้ย

กวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไมน่้อยกวา่ยี่สิบหา้คนซ่ึงมีหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่หน่ึงในสิบ

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนังสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญัก็ได ้ โดย

ในหนังสือรอ้งขอน้ันจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวช้ดัเจนคณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่

วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 33.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตาม

สมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม อน่ึงค าบอก

กล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหโ้ฆษณาในหนังสือพิมพติ์ดต่อวนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 ขอ้ 34.  การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไมน่อ้ย

กวา่ 25 คน หรือไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หน่ึงในสามของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้น้ันไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุม

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม ่ และใหส้่ง

หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 35.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนได ้

 การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท

มหาชนก าหนด และอยา่งน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะน้ันถืออยู่ 

ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 36.  ในการประชุมผูถื้อหุน้   ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม   ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี 

ประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหน่ึงท่ีมาประชุมขึ้ นเป็นประธานในท่ีประชุมน้ัน

แทน  

 ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิได ้นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

             ก.          การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

             ข.          การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 

             ค.          การท า แกไ้ข หรือเลือกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ 

                          มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค ์

                          จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 



สิ่งที่สง่มาด้วย 7 
หน้า 2 ของ 2 

 

ขอ้ 38.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมซ่ึงกิจการท่ีทางบริษัทไดด้ าเนินการ

ไปในระยะรอบปีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาและอนุมติังบการเงิน 

(4) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(6) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

(7) ปรึกษากิจการท่ีจะจดัท าด าเนินงานต่อไป 

(8) เร่ืองอ่ืน ๆ 

 

คุณสมบตัิของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ขอ้ 13.   บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่แหง่ผูถื้อหุน้เลือกตั้งขึ้ นจากผูถื้อหุน้ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ 

เป็นผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธาน

กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้ 

และกรรมการไมน่้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 14.   ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็น 

                  กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

 3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 

                  ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง  

                  เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้ 16.   ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  

โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน

สาม (1/3) 

  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ด 

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

  

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปน้ัน อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได  ้

 

ขอ้ 20.   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน 

เสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ขอ้ 15.   บ าเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 

 


