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  ข้อบังคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
การประชุมผู้ถือหุ้น    

 ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือโดยหน่ึง (1) หุน้ มี หน่ึง (1) เสียง 
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราว

ละหลายคนร่วมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละคร้ังผูถ้ือหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผูเ้ป็นประธานที่
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)   

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ให้จับฉลากว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆต่อไปใหก้รรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระน้ีอาจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 24. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่ ง
หน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 34. คณะกรรมการจะตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี  (4) เดือนนับแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเป็นเห็นสมควรหรือผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง
ในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถ้ือหุ้นไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นน้ีใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 35.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระในการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในการเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้
ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และ
ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

ขอ้ 36.  ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้(ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย
กว่ายีสิ่บหน้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก  าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผู ้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้
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ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชุม 

ขอ้ 37.  ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก  าหนด โดยใหม้อบประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมและอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี       

(1)    จ  านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะนั้นถืออยู ่       
 (2)    ช่ือผูรั้บมอบฉันทะ         
 (3)    คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หน่ึง (1) หุ้น มี
หน่ึง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลง
มติใหล้งคะแนนลบักใ็ห้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด
 ผูถ้ือหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถ้ือหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองดงักล่าว เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหอ้อกเสียงไดโ้ดยไม่มีขอ้หา้ม 

ขอ้ 40.  มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน 
(ฉ) ออกหุน้กู ้
(ช) การควบหรือเลิกบริษทัฯ 

ขอ้ 41.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก  าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ  
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 


