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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8 
 
 
ข้อบงัคบัของบริษทัที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
 

หมวด 3 
กรรมการ 

 

20. ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตั !งกรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี! 

(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�ง (1) หุน้ต่อหนึ�ง (1) เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที�ตนมอียูท่ ั !งหมดตามขอ้ (1) เพื�อเลอืกตั !งบุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอื�นๆ ไม่ได ้
(3) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัจะไดร้บัการเลอืกตั !งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการที�จะพงึมี

หรอืจะพงึเลอืกตั !งในครั !งนั !น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั !งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวน
กรรมการที�พงึมใีหเ้ลอืก โดยวธิจีบัสลากเพื�อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการที�จะพงึม ี

 
22. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั !ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั การ
ออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั !นจะใชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีต่อๆ ไปใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนาน
ที�สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจํานวนมากกว่า
จาํนวนที�ตอ้งพน้จากตําแหน่งในคราวนั !น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากตําแหน่งโดยวธิจีบัสลาก ทั !งนี! กรรมการผูอ้อกตาม
วาระนั !นๆ อาจถูกเลอืกเขา้รบัตําแหน่งใหม่อกีกไ็ด ้

32. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบี!ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื�นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที�ที�ประชุมผูถ้ือหุน้กําหนด ซึ�งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ ทั !งนี! ไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรอืกาํหนดเป็นกฎเกณฑท์ี�จะใชใ้น
การพจิารณาเป็นคราวๆ ไป หรอืกาํหนดใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงกไ็ด ้และใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัเบี!ย
เลี!ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัซึ�งไดร้บัเลอืกตั !งเป็นกรรมการในอนัที�จะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทัอกีต่างหากดว้ย 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ�ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบัการดํารงคุณสมบตัิของกรรมการที�เป็นอสิระ
ตามที�กฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะกาํหนด 
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หมวด 4 
การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

38. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ�ง (1) ครั !ง การประชุมเช่นว่านี!ให้เรยีกว่า “ประชุมสามญั” 
การประชุมสามญัดงักล่าวใหก้ระทําภายในสี� (4) เดอืนภายหลงัการสิ!นสุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้อื
หุน้คราวอื�นๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุมวสิามญั” 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมื�อผูถ้อืหุน้ซึ�งมหีุน้นับรวมกนัไม่
น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั !งหมด หรอืจํานวนผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้ (25) คน ซึ�งมหีุ้น
รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิ (1/10) ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั !งหมด เขา้ชื�อกนัทําหนังสอืในฉบบัเดยีวกนั รอ้งขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ด้โดยในหนังสอืร้องขอนั !นจะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื�อการใดไว้ให้ชดัเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ�ง (1) เดอืน นบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

39. กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงันี! 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชมุเกี�ยวกบักจิการที�บรษิทัไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีที�ผ่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีที�ผ่านมา 
(3) พจิารณาจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปนัผล 
(4) เลอืกตั !งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั !งผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชขีองบรษิทั 
(6) กจิการอื�นๆ 

 
40. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นั !น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสอืนดัประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบยีบวาระการ

ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตั ิหรอืเพื�อพจิารณา 
พรอ้มทั !งเสนอความเหน็และคําแนะนําของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ นายทะเบยีนและต่อตลาด
หลกัทรพัยใ์นกรณีที�บรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน
วนัประชุม 

 คาํบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นั !นใหโ้ฆษณาในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 

41. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื�นเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดยผูร้บัมอบฉันทะไม่
จําเป็นต้องเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิัท การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชื�อผู้มอบฉันทะและทําตามแบบที�นาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจาํกดักาํหนด 

 ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องยื�นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรอืบุคคลซึ�งประธานกรรมการ
กาํหนดไว ้

42. การประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้ (25) คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ถอืหุน้ทั !งหมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั !งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั !งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั �วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นั !นไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั !นมใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั !งหลงันี!ไม่จําเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

44. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ�ง (1) เสยีงต่อหนึ�ง (1) หุน้ การออกเสยีงลงคะแนนในส่วนที�ถอืว่า
หุน้หนึ�งมเีสยีงหนึ�งนั !น มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที�บรษิทัไดอ้อกหุน้บุรมิสทิธแิละกําหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่า
หุน้สามญั 

 ในกรณีที�มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัในหุน้เดยีว บุคคลเหล่านั !นจะตอ้งแต่งตั !งใหบุ้คคลในจํานวนนั !นแต่เพยีงคนเดยีวเป็นผูใ้ชส้ทิธใิน
การออกเสยีงลงคะแนน 

 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และที�ประชุมลงมตใิหล้งคะแนน
ลบักใ็หล้งคะแนนลบั สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันั !นใหเ้ป็นไปตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด 

 ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื�องอนัใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั !นมไิด ้นอกจากการออกเสยีง
ลงคะแนนเลอืกตั !งกรรมการ 

45. มตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี!  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสยีงลงมติใดๆ หรือการอนุมตัิกจิการใดๆ ในที�ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รบัคะแนนเสยีง
เหน็ชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ!นอกีหนึ�ง (1) เสยีงเป็นเสยีงชี!ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี! ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั !งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั !งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 
(ข) การซื!อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื�นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การทํา แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททั !งหมดหรอืบางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื�น โดยมวีตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิ�มทุนหรอืการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) เรื�องอื�นใดตามที�กฏหมายกาํหนด 
 

 
 


