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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
กรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และ
ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่  าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคน เดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคลลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับ       
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น       
ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 23. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ขอ้ 33. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทน ใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
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การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 34.  การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ จงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 35.  ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้หเ้รียกวา่ “ประชมุสามญั” 
การประชมุสามญัดงักลา่วใหจ้ดัมีขึน้ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชมุวิสามญั”  
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน        
รอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุา่ใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใด
ไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
  ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  
ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได ้
ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุม    
ผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีประชุม 
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37. ผู ้ถือหุ้นตามวรรคสี่ตอ้ง
รว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท   

ขอ้ 36.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ี เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา  พร้อมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั  

ขอ้ 37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วม
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) คนหรือไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และต้องมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่ วโมง 
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมจ่  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ     

ขอ้ 38.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู ้อื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน    
แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียน
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บริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง ประธานกรรมการก าหนดไว ้         
ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 39.  การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่
ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้นแลว้  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ หรือเรื่องท่ี
ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะ
ประชุมครัง้ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์    
ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือม ีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 41.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 
ในกรณี ท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 42.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้ ับ  
ความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงข ้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่ กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้
จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ 

บางสว่นท่ีส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือ                          
การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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(5) การเพ่ิมทนุ และ การลดทนุ 
(6) การออกหุน้กู ้
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบรษัิท          

     
สมุด บัญช ีและการสอบบัญชี 

ขอ้ 52.  รอบปีบญัชีของบริษัทเริ่มตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบัญชี

ของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้ง 
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 58. ผูส้อบบัญชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือก
ผูส้อบบญัชีผูซ้ึง่ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
ขอ้ 60. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ 

จะเลือกเอามาเป็นต าแหน่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไมไ่ด ้
ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษั ทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


