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ข้อบงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 4 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจ านวนเท่าใดให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูก้ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าหา้คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้แต่จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการหรอืบุคคลอื่นปฏบิตักิารแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมไิด้ 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการหนึ่งคนหรอืหลายคนใหด้ ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการอาจก าหนดขึน้ ในกรณีทีก่ารแต่งตัง้มกี าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง วาระดงักล่าวจะตอ้งไม่เกนิคราว
ละ 5 ปี กรรมการผู้จ ัดการที่ได้รบัการแต่งตัง้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดเวลา และ
คณะกรรมการอาจมอบหรอืก าหนดอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่เป็นอ านาจทีต่าม
กฎหมายหรอืตามขอ้บงัคบันี้มไิดก้ าหนดไวว้่าเป็นอ านาจของผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 16. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทันัน้ ใหจ้บัฉลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 
(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 21 
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(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนเองใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 20. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเองแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ขอ้ 21. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัแลว้ไดไ้ม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

ขอ้ 28. หา้มมใิห้กรรมการประกอบกจิการเขา้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ ากดัความรบัผดิ หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษิทัเอกชนอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

ขอ้ 32 ทว ิ กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็น
หลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

การจ่ายบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ซึง่ประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ห้ามมใิห้เพิ่มบ าเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการ เวน้แต่จะไดม้กีารเสนอเรื่องการเพิม่บ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการไวใ้นหนังสอืนัดประชุมใหญ่ผูถ้อืหุ้น
และได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และเว้นแต่มตทิี่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น บ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกนั
ระหว่างผู้เป็นกรรมการตามแต่จะตกลงกนั หรอืในกรณีที่ไม่มกีารตกลงดงักล่าวใหแ้บ่งเป็นจ านวนเท่า  ๆ กนั แต่ทัง้นี้
หากกรรมการคนใดอยู่ในต าแหน่งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการจ่ายบ าเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ ใหก้รรมการผูน้ัน้ไดร้บัสว่นแบ่งบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการตามสว่นของระยะเวลาเท่าทีก่รรมการผู้
นัน้อยู่ในต าแหน่ง 

บ าเหน็จและค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัซึง่มใิช่กรรมการบรหิารใหจ้่ายเป็นเงนิจ านวนแน่นอน
จ านวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ หา้มมใิหจ้่ายในรปูของค่านายหน้า หรอืเป็นจ านวนรอ้ยละของก าไรหรอืรายไดข้อง
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บรษิทั และหา้มมใิหก้รรมการไมว่่าจะเป็นกรรมการบรหิารหรอืไม่กต็ามไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของค่านายหน้าหรอืเป็น
จ านวนรอ้ยละของรายไดข้องบรษิทั 

ความในขอ้นี้ไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิัท ซึ่งได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็น
กรรมการของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

หมวดท่ี 5 
การประชมุผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืน นับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวมาแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 34. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนดัประชุม ระบุสถานทีซ่ึง่อยู่ในทอ้งที่
ส านกังานใหญ่ หรอืส านกังานสาขาของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด วนั 
เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่บิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่
จ าหน่ายไปทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุ้น
ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้ หากการประชุมผูถ้อืหุน้ไดน้ดัเรยีกเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ
สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 

ขอ้ 35 ทว ิ ผูร้บัมอบฉนัทะไม่จ าตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และลงลายมอืชื่อของผู้ถอืหุน้ทีม่อบฉันทะและเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด หนังสอืมอบฉันทะจะถอืว่าผูถ้ือ
หุ้นได้มอบสิทธิซึ่งรวมถึงสทิธิในการเรยีกร้อง หรือร่วมในการเรียกร้องให้มีการลงคะแนน การเสนอเรื่องอื่นเพื่อ
พจิารณาหรอืแกไ้ขมตทิีป่ระชุมและการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยวธิี
ชมูอืหรอืโดยวธิลีงคะแนนลบัในเรื่องต่าง ๆ ในทีป่ระชุมดว้ย 
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ขอ้ 36. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ในการลงคะแนนเสยีงใหน้ับผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสยีง และใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) กรณีดงัต่อไปนี้ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขาย หรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัแก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้ หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททัง้หมดหรอื

บางส่วนทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการ
รวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิม่ทุน หรอืลดทุนของบรษิทั 
(ฉ) การควบ หรอืเลกิบรษิทั 

ขอ้ 37. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการถงึกจิการของบรษิทัทีไ่ดจ้ดัการไปในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
(7) กจิการอื่นๆ 


