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ขอบังคบัของบรษิัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
การประชุมผูถอืหุน 
 ขอ 31.  การประชุมใหญของบรษัิทใหจัดขึ้น ณ ทองทีอ่ันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 
หรือ ณ ทีอ่ื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 
 ขอ 32.  กรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญผูถอืหุนอยางนอยหนึ่งครั้ง การประชมุเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุม
สามัญ”  การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชขีองบริษัท 
 การประชุมผูถอืหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถอืหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถอืหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสบิของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกนัทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยใน
หนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจนคณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 33.  ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม ความเหน็ของคณะกรรมการ และเรือ่งที่จะเสนอตอที่ประชมุ พรอมดวยรายละเอยีดตามสมควรโดย
ระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพ่ืออนมัุติ หรือเพ่ือพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว 
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบยีนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม อนึ่งคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือ
หุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอวัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 ขอ 34.  การประชุมผูถือหุน ตองมผีูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้หมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอืหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถอืหุนนั้นไดเรียกนดัเพราะผูถือหุนรองขอ การประชมุเปน
อันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรยีกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนงัสอืนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจด็วันกอนวันประชมุ ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 
 ขอ 35.  ในการประชุมผูถอืหุน ผูถอืหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุม และออกเสยีง
ลงคะแนนแทนตนได 
 การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสอื ลงลายมือชือ่ผูมอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบยีนบริษัทมหาชน
กําหนด และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถอือยู 
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
ค. คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขอ 36.  ในการประชุมผูถือหุน   ใหประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุม   ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ 

ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอืหุนคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมขึ้นเปนประธานในที่ประชุมนั้นแทน
 ขอ 37.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถอืหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน 
 ในกรณีที่ผูถอืหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใดผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเหน็ชอบจากเสียงขาง
มากของผูถอืหุนซึง่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสยีงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลอืกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่

สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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ขอ 38.  กิจการอนัที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทาํมีดังนี้ 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญคราวกอน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอทีป่ระชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไป

ในระยะรอบปที่ผานมา 
(3) พิจารณาและอนมัุติงบการเงิน 
(4) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(5) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(6) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(7) ปรึกษากิจการที่จะจัดทําดําเนินงานตอไป 
(8) เร่ืองอืน่ ๆ 

 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธกีารเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
ขอ 13.   บริษัทมคีณะกรรมการคณะหนึ่ง  ซึ่งทีป่ระชุมใหญแหงผูถอืหุนเลอืกต้ังขึ้นจากผูถือหุน หรือบคุคลอื่นซึ่งมิใช 

เปนผูถอืหุน ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได  
และกรรมการไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

 
ขอ 14.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลอืกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือ หลาย

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสยีงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลอืกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสยีงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลอืกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 
ขอ 16.   ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3)  

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3) 

  
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด 
จะออก สวนปหลงั ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

  
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้น อาจจะเลอืกเขารับตําแหนงอกีก็ได 

 
ขอ 20.   ที่ประชมุผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน 

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสยีง และมหีุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึง่
หนึ่ง ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 
การจายคาตอบแทนกรรมการ 

 
ขอ 15.   บําเหน็จ และคาตอบแทนกรรมการ ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถอืหุนจะกําหนด 
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