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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 15. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจานวนเท่าใดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือหลายคนให้ดารงตาแหน่งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการอาจกาหนดขึ้น ในกรณีที่การแต่งตั้งมีกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ง วาระดังกล่าวจะต้องไม่เกินคราว
ละ 5 ปี กรรมการผู้ จั ด การที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ งจะอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริษั ท ตลอดเวลา และ
คณะกรรมการอาจมอบหรือกาหนดอานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็นอานาจที่ตาม
กฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้ว่าเป็นอานาจของผู้ถือหุ้น
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามั ญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั้น ให้จับฉลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
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(5)

ศาลมีคาสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนเองให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเอง
แทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 32 ทวิ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
การจ่ายบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ ม ห้ามมิให้เพิ่มบาเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการ เว้นแต่จะได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
และได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และเว้นแต่มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น บาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกัน
ระหว่างผู้เป็นกรรมการตามแต่จะตกลงกัน หรือในกรณีที่ไม่มีการตกลงดังกล่าวให้แบ่งเป็นจานวนเท่า ๆ กัน แต่ทั้งนี้
หากกรรมการคนใดอยู่ในตาแหน่งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนดให้มีการจ่ายบาเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการนั้น ให้กรรมการผู้นั้นได้รับส่วนแบ่งบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการตามส่วนของระยะเวลาเท่าที่กรรมการผู้
นั้นอยู่ในตาแหน่ง
บาเหน็จและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งมิใช่กรรมการบริหารให้จ่ายเป็นเงินจานวนแน่นอน
จานวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ห้ามมิให้จ่ายในรูปของค่านายหน้า หรือเป็นจานวนร้อยละของกาไรหรือรายได้ของ
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บริษัท และห้ามมิให้กรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่ก็ตามได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่านายหน้าหรือเป็น
จานวนร้อยละของรายได้ของบริษัท
ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนั กงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ซึ่งอยู่ในท้องที่
สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจั ดส่งให้ผู้ถือ หุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวั นก่ อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่ าวนั ดประชุม ในหนังสื อพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้ นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่
จาหน่ายไปทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35 ทวิ ผู้รับมอบฉันทะไม่จาต้องเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท หนังสือมอบฉันทะจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร
และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นได้ มอบสิ ทธิซึ่ งรวมถึงสิท ธิในการเรียกร้ อง หรือร่ วมในการเรียกร้องให้มีก ารลงคะแนน การเสนอเรื่องอื่ นเพื่ อ
พิจารณาหรือแก้ไขมติที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี
ชูมือหรือโดยวิธีลงคะแนนลับในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย
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ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด

(2)

กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)

การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญแก่บุคคลอื่น
การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นๆ
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