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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุม 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 19 ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(4) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ  
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานใน 
ที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 20 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวน
กรรมการแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่กรรมการที่พน้จากต าแหน่งอาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกก็ได ้

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่ิบหา้ (45) วนั
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภา ยในสี่สิบห้า (45) วัน 
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
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ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนั ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

การประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในทอ้งที่อันเป็นที่ตั้ง
ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่  
นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ขอ้ 34 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่
และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เขา้ร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่ม
ประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุน้มีหนึ่ง (1) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั 
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และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานใน  
ที่ประชมุก าหนด 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนั้น 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 37 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ   

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การออกหุน้กู ้

(ช) การควบรวมกิจการกบับรษัิทอื่น 

(ซ) การเลกิบรษัิท 

ขอ้ 38 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของ
บรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและ/หรอืจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ 


