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ขอ้บงัคบับริษทัฯ ที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ      

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง       

ชี้ ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอกีได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง     

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือใ ห้มีผลตลอดไปจนกว่า       

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากนี้  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ ยงและ

สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ

บริษัทในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 
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ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ ถือหุ้น

จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี้  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ ถือหุ้น

ดังกล่าว 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณา

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สาม (3) วัน 

ทั้งนี้  สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ

ผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

 ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่

 ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน

 ในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสยีงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสยีเป็น

พิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการควบรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธ ิหรือข้อบังคับของบริษัท 
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(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื่น 

ข้อ 36. กจิการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้  

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(7) กจิการอื่นๆ 

 


