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ขอ้บงัคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

การประชุมผูถ้ือหุน้ 

 ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือโดยหน่ึง (1) หุน้ มี หน่ึง (1) เสียง 

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย

คนร่วมกันเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผูถื้อหุน้

ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได  ้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็น  

ผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

(4) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ ขาด 

ขอ้ 19. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)      

โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและ ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้ับฉลากว่าผูใ้ดจะออก          

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจะไดร้ับ

เลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของ

จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 34. คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเป็นเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้ซึ่งมีจ านวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้  (1/5) ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้    

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีใหค้ณะกรรมการจัดใหม้ีการประชุม    

ผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระในการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ      

เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในการเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และ      

นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

หา้ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้น้ันไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงบัไป    

ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะให ้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้     

การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จ ากัดก าหนด โดยใหม้อบประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้

ประชุมและอย่างน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉันทะน้ันถืออยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือว่า หน่ึง (1) หุน้ มีหน่ึง (1) 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับ

ก็ใหล้งคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนดผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น

พิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถื้อหุน้คนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดงักล่าว เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการใหอ้อกเสียงไดโ้ดยไม่มีขอ้หา้ม 

ขอ้ 40.  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน     

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ     

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้ อหรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร

ขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน 

(ฉ) ออกหุน้กู ้

(ช) การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

ขอ้ 41.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  

(2) พิจารณาอนุมตัิงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  

(3) พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 


