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ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดท่ี 5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

(4) บุคคลทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการตาม (3) จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 20 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วนัที่ 
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 
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ขอ้ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของ
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบรษิทัมสีทิธิ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

ขอ้ 27. ห้ามมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขันกบักจิการของบรษิทัหรอื
เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็น
กรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นใดทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็น
การแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดอืน นับแต่วนั
สิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัที่ได้รบั
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่
บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) วนัที่
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ
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เรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีจ่ะตอ้งร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ทัง้นี้ การจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์็
ได ้โดยการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนด และ
เป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไวใ้น
กฎหมาย 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม โดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้ง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั หากการประชุมผูถ้อืหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสอื
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้  ซึ่งจะต้อง
จดัส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสอืพมิพภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนี้และจะต้องจดัใหม้ี
การจดัเกบ็ส าเนาหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเกบ็ใน
รปูแบบขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ หรอืทีอ่ื่น ใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ต้องมผีู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัด
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ 
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั 
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอื
มแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหนึ่ง (1) หุน้มหีนึ่ง (1) เสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวน
ได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทัฯ 

ค. การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

จ. การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ฉ. การเลกิบรษิทัฯ 

ช. การออกหุน้กูข้องบรษิทัฯ 

ซ. การควบรวมกจิการบรษิทัฯ กบับรษิทัอื่น 

ฌ. การด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวว้า่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 36 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุม มดีงันี้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(4) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(6) กจิการอื่นๆ 

 

 


