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ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

กรรมการ 

ขอ้ 15. บรษิัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้

กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และ

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีท่ีเลือกตัง้บคุลลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด

จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 23. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34.  การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

 ขอ้ 35.  ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามญั” การประชมุ

สามญัดงักล่าวใหจ้ดัมีขึน้ภายในส่ี (4) เดือน ภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั”  

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกันทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรียก
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ประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุ

ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ใ น ก ร ณี ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ม่ จั ด ใ ห้มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ภ า ย ใ น กํา ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ต า ม ว ร ร ค ส า ม  

ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วันนับแต่วันท่ีครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ปีระชมุ และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จาํนวนผูถื้อหุน้

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ี

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท   

ขอ้ 36.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา  พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุ

ในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา  สาม (3) วนัติดต่อกนั  

ขอ้ 37.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่

มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดั

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ     

ขอ้ 38.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การ

มอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดักาํหนด โดยให้

มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง ประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และ

อย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้

(1) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 39.  การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี

มติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้  ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้

นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ี

กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ

เพ่ิมไม่เสร็จ และจําเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งต่อไป และให้
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คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

วันประชุม ทั้งนีใ้ห้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง

โฆษณาเป็นระยะเวลา สาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 41.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 42.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณี

อ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือ 

บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการ 

รวมกจิการกบับคุคลอ่ืน โดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิทั              

 

สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ขอ้ 52.  รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการทาํงบดลุ และบญัชีกาํไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบให้

เสรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่ง

ออกไปนัน้กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

ขอ้ 60. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาํแหน่งนัน้ๆ จะเลือกเอา

มาเป็นตาํแหน่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทไม่ได ้

ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกาํไรขาดทุน และ

ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารของบรษิัทท่ีผู้

ถือหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 


