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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 
  

ข้อ 17.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 
ข้อ 18. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี

เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ

ในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
  
 กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 
ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําสั่งให้ออก 

 
ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีประชุมและมีสทิธิออกเสียง 
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หมวดท่ี 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกัน
ทําหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

  
ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
 
ท้ังนี้ สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 
ข้อ 40. กจิการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 

 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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