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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

1. การเรียกประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 34 

การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ 
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

หมวดที่ 4 ข้อ 36 

ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีเ่สนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดัทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

2. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และ
อยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค . ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

3. การด าเนินการประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 39 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพจิารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่
ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไมเ่สร็จ และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้
คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดที่ 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

4. องค์ประชุม 

หมวดที่ 4 ข้อ 37 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่น
ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

6. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อกีก็ได้ 


