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ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 18. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

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

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคนร่วมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอื่นใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง

ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุม

เป็น  ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(4) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

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

โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้ับฉลากว่าผูใ้ดจะออก          

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจะ

ไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 24. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู ้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

(1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 34. คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจ านวนหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็

ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ี สิบหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกดิ

จากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้น้ัน ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระในการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ

ทราบ      เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในการเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ

หุน้และ      นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้

โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี) เข ้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าห น่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้น้ันไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั
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ระงบัไป   ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัดประชุม

ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้    

การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จ ากดัก าหนด โดยใหม้อบประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้

ประชุมและอยา่งน้อยใหม้ีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะน้ันถืออยู ่

(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏบิติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

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

(1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบัน้ันใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนดผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถื้อหุน้คนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว เวน้แต่การออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหอ้อกเสียงไดโ้ดยไม่มีขอ้หา้ม 

ขอ้ 40.  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั    

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ     

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน 

(ฉ) ออกหุน้กู ้

(ช) การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

ขอ้ 41.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี  

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 


