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ข้อบังคับของบริษทัฯ 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้) 

 

การเลอืกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 20. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั�งนี� กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั�งกรรมการของบริษทัใหก้ระทาํโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง

มติแต่ละครั� งผูถื้อหุ้นจะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที�มีตาม (21.1) ทั�งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานที�

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ขอ้ 26. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 (สี�) เดือนนบัแตว่นัสิ�นสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุน้และนาย

ทะเบยีนรับทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 

(สาม) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

          ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 
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ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

49.1 การวนิิจฉยัชี�ขาดหรือลงมติของที�ประชุมผูถ้ือหุน้ให้กระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออก

เสียงลงคะแนนนั�นจะกระทาํดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียงเสมอ 

49.2 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 

เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

49.3 ในกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ� งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัใหแ้ก่ผูอ้ื�น 

(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 50. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปี พึงกระทาํมีดงัต่อไปนี� เป็นอย่างนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) กิจการอื�นๆ 
 

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆ ของบริษทั 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใด ที�เกี�ยวกบัรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น และ

หนี� สินของบริษทั ในระหว่างเวลาทาํการของบริษทั ในการนี� ให้มีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่ง

หนา้ที�ใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั�งใหชี้�แจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร หลกัฐานเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครั� งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร

ขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ

บริษทัที�ผูถื้อหุ้นจะพงึไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้) 

 

การเลอืกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 20. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั�งนี� กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั�งกรรมการของบริษทัใหก้ระทาํโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง

มติแต่ละครั� งผูถื้อหุ้นจะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที�มีตาม (21.1) ทั�งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานที�

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ขอ้ 26. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 (สี�) เดือนนบัแตว่นัสิ�นสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุน้และนาย

ทะเบยีนรับทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 

(สาม) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

          ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้) 

 

การเลอืกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 20. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั�งนี� กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั�งกรรมการของบริษทัใหก้ระทาํโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง

มติแต่ละครั� งผูถื้อหุ้นจะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที�มีตาม (21.1) ทั�งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานที�

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ขอ้ 26. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของ

จาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 (สี�) เดือนนบัแตว่นัสิ�นสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุน้และนาย

ทะเบยีนรับทราบไม่นอ้ยกว่า 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 

(สาม) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 (สาม) วนั 

ขอ้ 48. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะน้อยกว่ากนั และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

          ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั
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ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

49.1 การวนิิจฉยัชี�ขาดหรือลงมติของที�ประชุมผูถ้ือหุน้ให้กระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออก

เสียงลงคะแนนนั�นจะกระทาํดว้ยวิธีใด ใหน้ับหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียงเสมอ 

49.2 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 

เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

49.3 ในกรณีดงัต่อไปนี�  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ� งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมด หรือบางส่วนที�สําคญัใหแ้ก่ผูอ้ื�น 

(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 50. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปี พึงกระทาํมีดงัต่อไปนี� เป็นอย่างนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

(6) กิจการอื�นๆ 
 

ผู้สอบบัญชี 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆ ของบริษทั 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใด ที�เกี�ยวกบัรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์น และ

หนี� สินของบริษทั ในระหว่างเวลาทาํการของบริษทั ในการนี� ให้มีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่ง

หนา้ที�ใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั�งใหชี้�แจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร หลกัฐานเกี�ยวกบัการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกครั� งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร

ขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษทั เพื�อชี�แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของ

บริษทัที�ผูถื้อหุ้นจะพงึไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งนั�นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ข้อบังคับของบริษทัฯ 

(เฉพาะส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้) 

 

การเลอืกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 20. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั�งนี� กรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 21. การเลือกตั�งกรรมการของบริษทัใหก้ระทาํโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  
 21.1   ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
  21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลง

มติแต่ละครั� งผูถื้อหุ้นจะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที�มีตาม (21.1) ทั�งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผูเ้ป็นประธานที�

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 

ขอ้ 22. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 
  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  

ขอ้ 26. ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของ
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การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 46.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 (สี�) เดือนนบัแตว่นัสิ�นสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 47. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนุมติัหรือเพื�อพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถ้ือหุน้และนาย
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ขอ้ 48. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) 
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          ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนัด เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 
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เงินปันผลและเงนิสํารอง 

ขอ้ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลให้แบง่ตามจาํนวนหุ้น หุน้ละเท่าๆ กนั 
  โดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบาง ส่วนในรูปของหุ้นปัน
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  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครั�งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร

พอที�จะทาํเช่นนั�น และรายงานให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 (หนึ�ง) เดือน นบัแต่วนัที�ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณี ทั�งนี�  ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั�นในหนงัสือ พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 57. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบยีน 
 

ทั�งนี� ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อบังคบัฉบับเตม็ได้จากเวปไซค์ของบริษัทที�  
http://www.ekarat.co.th  
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วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จาํกัด (มหาชน) 

วนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

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

การลงทะเบียน 

 บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั�น ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะสามารถลง 

ทะเบยีนและแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี� และหลกัฐานเพื�อการ

ตรวจสอบ ไดต้ั�งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตาม

แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุมในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 

 ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ 

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวดว้ย 
 

2. การมอบฉันทะ (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 

2.1 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. เพื�อให้ผูถ้ือหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ดว้ยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื�นหรือกรรมการของบริษทัฯ (ตามรายชื�อในขอ้ 2.3) เป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5) 

2.2 ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมนี�  

 2.3 กรณีที�ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้:-  

 นายวนิยั  วิทวสัการเวช   ตาํแหน่ง  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นายวราห์ ทองประสินธุ ์ ตาํแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ   

 - เพื�อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่

  น้อยกว่า 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื�อให้ครบถว้น หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบขอ้ความที�สําคญั ผูม้อบ

  ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

3. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 3.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 

 หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ� ง) ซึ� งผูถื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท และขีดฆ่า

อากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 
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วธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
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วนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

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

การลงทะเบียน 

 บริษทัฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง ดงันั�น ผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะสามารถลง 

ทะเบยีนและแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี� และหลกัฐานเพื�อการ

ตรวจสอบ ไดต้ั�งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน ตาม

แผนที�แสดงสถานที�จดัการประชุมในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 11 

การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  (หลกัเกณฑ์ตามกฎหมาย) 

 ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดนิทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อ 

หุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวดว้ย 
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  ฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

3. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 3.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  

 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน 

 หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ� ง) ซึ� งผูถื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถว้น ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท และขีดฆ่า

อากรแสตมป์และลงวนัที�ของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

 สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผูม้อบฉนัทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน, บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

ใบอนุญาตขบัขี�รถยนต ์หรือหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10 




