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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทเีกยีวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือก

กรรมการคนใดคนหนึงเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอืนตามทีเห็น

เหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทอียู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษิัท ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ขอ้ 17. ใหท้ปีระชมุผูถ้ือหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน ี

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลือกตังเป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการทีจะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบุคคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดับถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรอืจะพึงเลือกตงัในครงันนัใหเ้ลือกโดยวิธีจบัฉลาก

เพือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจะพึงม ี

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสดุกับส่วนหนงึในสาม 

(1/3) 

 กรรมการทจีะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนนั ใหจ้บัสลากวา่ ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนนัอาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้

 

ขอ้ 33. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติ ซงึอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็

ได ้และนอกจากนนัใหไ้ดร้บัเบียเลียง สวสัดิการ และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 
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ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทซึงไดร้บัเลือกตงัเป็นกรรมการ ใน

อนัทจีะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

 การจ่ายค่ายตอบแทนตามวรรคหนึงและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการดาํรงคุณสมบัติของกรรมการที

เป็นอิสระตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 

 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน ณ ทอ้งทีอนัเป็นทตีงัสาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ

จะกาํหนดใหจ้ดัการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึงครงั การประชุมเช่นว่านีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามญัดังกล่าวใหจ้ดัใหม้ีขึนภายในสี (4) เดือนภายหลังวนัสินสุดรอบปีบัญชีของ

บรษิัท  

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควรหรอืเมือผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซงึมี

หุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้ังหมด เข้าชือกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้โดยจะตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบหนา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไดร้บั

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในสีสิบหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ ผูถื้อ

หุน้ทงัหลายซึงเขา้ชือกันหรือผูถื้อหุน้อืนๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชมุเองกไ็ดภ้ายในสี

สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที

คณะกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร ทงัน ีหากจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้รว่มประชุมดงักล่าวไม่ครบองคป์ระชมุ ผู้

ถือหุน้ทงัหลายซงึเป็นผูร้อ้งขอใหเ้รียกประชมุผูถ้ือหุน้ในครงันนัจะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายทีเกิดจาก

การจดัใหมี้การประชมุในครงันนัใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกสน์นั ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ

เรอืงทีจะเสนอต่อทีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพอืทราบ เพอื
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อนุมตัิ หรือเพือพิจารณา พรอ้มทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 

วันติดต่อกัน ทังนี หากการเรียกประชุมในคราวนันเป็นการเรียกประชุมเพือจัดให้มีการประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส ์บริษัทสามารถจดัส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดยจะตอ้งจดัส่ง

และลงโฆษณาทางหนงัสือพมิพต์ามระยะเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจาํนวน

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึง

หนึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที

จาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

นอกเหนือจากขอ้กาํหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ทเีขา้รว่มประชุมทงัหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร และผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุน้ (ถา้มี) ทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหนึงในสามขององคป์ระขุมจะตอ้งอยู่ในทีประชุมแห่งเดียวกัน 

และจะตอ้งกระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมทมีีกระบวนการรกัษาความมนัคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย

ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทงัเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกคนตลอดการประชุม 

รวมทังข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทีเกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี

องคป์ระกอบพืนฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เรอืง มาตรฐานการ

รกัษาความมนัคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 รวมถึงทจีะมีแกไ้ขเพิมเติม 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครงัใด เมอืล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซึงมาเขา้

รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม

ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้ 

การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชน

จาํกดักาํหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี 

(1) จาํนวนหุน้ทผีูม้อบฉนัทะนนัถืออยู่ 

(2) ชอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครงัทขีองการประชมุทีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 39. การประชมุผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ทีประชมุจะมีมติให้

เปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 
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เมือทีประชมุพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้ือหุน้ซงึมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนงึในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด อาจขอใหท้ีประชมุพจิารณาเรืองอนื

นอกจากทกีาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีททีปีระชมุพจิารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชมุ หรือเรืองทผีูถื้อหุน้เสนอ

เพมิเติมไม่เสรจ็ และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณา ใหท้ปีระชมุกาํหนดสถานที วนั และเวลาทีจะประชุมครงั

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนการประชมุ ทงันใีหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุผูถ้ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ

หนา้ทไีด ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ใหผู้ถ้ือหุน้ซงึมาประชมุเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั นอกจาก

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

ขอ้ 42. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้บงัคบัน ีหรือกรณีอนืตามทกีฎหมายจะกาํหนดไว ้การออกเสียงลงมติใด ๆ 

หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในทีประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีทีคะแนนเสียงเทา่กัน ใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอกี

เสียงหนงึเป็นเสียงชขีาด 

มติของทีประชมุผูถื้อหุน้ในกรณีดงัต่อไปนีจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 

(2) การซอืหรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอืนหรอืบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสาํคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอนืเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(5) การเพมิทนุ และการลดทนุ 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบริษัท หรอืการเลิกบรษิทั 
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หมวด 5 

การเพิมทุน และการลดทุน 

ขอ้ . บรษิัทอาจเพมิทุนของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติทีประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน

สี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ . บริษัทอาจเสนอขายหุน้ทีเพิมขึนทงัหมดหรือบางส่วนก็ได ้อาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจาํนวนทีผูถื้อหุน้

แต่ละคนมีอยู่กอ่นแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบุคคลอืนไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไป

ตามมติของทปีระชมุผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ . บรษิัทอาจลดทนุของบรษิัทจากจาํนวนทีจดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้าํลง หรือ ลดจาํนวน

หุน้ใหน้อ้ยลง โดยมติทีประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้

ถือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ทังนี บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตาํกว่าจํานวนหนึงในสี (1/4) ของทุนทังหมดไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีทีบริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดม้ีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดับทีกฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม

เหลืออยู่ บรษิัทอาจลดทุนใหเ้หลือตาํกว่าจาํนวนหนึงในสี (1/4) ของทุนทงัหมดได ้

 ทงันี การลดทุนลงให้ตาํกว่าหนึงในสี (1/4) ของทุนทังหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้บัมติทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 


