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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ 
จ านวนกรรมการในขณะนั้น  ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง  อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประกนั  บ าเหน็จ  โบนสั       

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน       
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ  และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ  หรือใหมี้ผลตลอดไป       
จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ นอกจากน้ี  กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง       
และสวสัดิการต่างๆ  ตามระเบียบของบริษทั 
 
ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งมาจากพนักงานหรือ      
ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 
หมวดท่ี 6 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน  นับแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
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 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือผูถื้อหุ้น
 จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
 จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
 เม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี  
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุ้น
 ดงักล่าว 
 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ     

วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมติั  หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้
ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัเป็นเวลาติดต่อกนั
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 
 
ทั้งน้ี  สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

 คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
 

 ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
 ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่  

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ
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หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใด
คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
 ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สีย 
 เป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง 
 กรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน 
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า   แก้ไข   ห รือยก เ ลิกสัญญา เ ก่ี ยวกับการให้ เ ช่ า กิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ                                                  

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวม                                       
กิจการกบับุคคลอ่ืนใด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
(ฌ) การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไวว้่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี                                        

(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึ่งเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร  และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเ ลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  และก าหนดค่ า                                                         

ตอบแทนกรรมการ  
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
(6) กิจการอ่ืนๆ  
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หมวดท่ี 7 
การบญัชี  การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัท่ีส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ 
 ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 

 

 

 

  


