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ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สอง (2) ชนิด คือ
(1) การประชุมสามัญประจาปี

ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั

(2) การประชุมวิสามัญ

จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้น
รวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้
ทั้งหมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทา
หนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสื อ ดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการบริ ษทั จัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าววัน
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 30. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมคราวใด ผูถ้ ือหุ ้น
คนนั้นอาจมอบอานาจให้ผทู ้ ี่บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทาเป็ น
หนังสื อลงวันที่ เดื อน ปี ที่ มอบ ชื่ อผูม้ อบฉันทะ จานวนหุ ้นที่ ผูม้ อบฉันทะถื ออยู่ ลงลายมือชื่ อผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบ
ฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะสาหรับการประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนคราวใด และผูร้ ับมอบฉันทะ
เพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่วา่ ผูม้ อบอานาจนั้นจะถือหุน้ มากน้อยเพียงใดก็ตาม
หนังสื อมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ ประธานกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่
น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานของที่ประชุมโดยตาแหน่ง หากประธานกรรมการ
ไม่มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 33. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุน้
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั การเพิ่ม หรื อลดทุน การ
ออกหุ ้นกู้ การควบหรื อการเลิกบริ ษทั และกรณี อื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้วา่ จะต้องได้รับ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

(ข)

การขาย หรื อ โอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค)

การซื้อ หรื อ รับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อ บริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

(ง)

การทา แก้ไข หรื อ เลิก สัญญาที่ เกี่ ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(จ)

การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและกาไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษทั

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เพื่อที่จะประกาศเงินปั นผล ในกรณี ที่มีกาไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปั นผลได้

(4)

เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่แทนที่กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

(5)

แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี
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(6)

กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั

(7)

อนุ ม ัติ ก ารโอนเงิ น ส ารองอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ทุ น ส ารองตามกฎหมายหรื อ ส ารองส่ ว นล้ า มู ล ค่ า หุ ้น เพื่ อ ชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั

(8)

พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั

คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 13. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้
และกรรมการของบริ ษทั จะถือหุ ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง

(2)

ผูถ้ ื อหุ ้น แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ต าม (1) ทั้ง หมด เลื อกตั้ง บุ คคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4)

ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 15. ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่ งเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจและหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
มติของคณะกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวให้ถือเสี ยงข้างมาก
ข้อ 16. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
(1)

จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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(2)

กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้

(3)

กาหนดจ่ายเงิ นบาเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อของบุคคลใด ๆ ที่ กระทากิ จการ
ให้กบั บริ ษทั โดยจะเป็ นผูท้ าการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้ ยกเว้นบาเหน็จบานาญ หรื อสิ่ งตอบแทนอื่นใด
ของกรรมการ

(4)

พิจารณารายงานการวางแผนการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั

ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการคน
ใดคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แทน
คณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
ข้อ 17. กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ซึ่งรวมถึงการดาเนิ นการใด ๆ ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการบริ ษทั
(ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ”) คือกรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่ อกรรมการผูม้ ี
อานาจทาการแทนบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั ได้
กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั อาจมอบอานาจให้บุคคลใด ๆ มีอานาจกระทาการแทนตนได้เป็ นครั้งคราวไป
ข้อ 18. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีข้ ึนอย่างน้อยปี ละสี่ (4) ครั้ง แต่ละครั้งห่ างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลา
และสถานที่ประชุมนั้นให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ ษทั
ข้อ 19. ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่ วนเพื่อรั กษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ถา้ มีรองประธานกรรมการ
บริ ษทั ให้รองประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริ ษทั หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก
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กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง (1) ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจากัด นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ตอ้ งพ้น
จากตาแหน่งในคราวนั้นให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยใช้วธิ ีจบั สลาก
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับตาแหน่งใหม่ได้
ข้อ 22. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริ ษทั พ้นตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

ข้อ 23. กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลาออกถึง
บริ ษทั
ข้อ 24. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ เพราะเหตุ ตาย ลาออก หรื อเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อกบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งซึ่ งมี คุณสมบัติและลักษณะไม่ตอ้ งห้ามตาม
กฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สอง (2) เดื อน บุคคลซึ่ งเข้ามาเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
ถ้ากรรมการบริ ษทั ที่พน้ ตาแหน่งมีอานาจกระทากิจการผูกพันบริ ษทั ด้วย ก็ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจยกเลิก
อานาจกระทากิจการผูกพันบริ ษทั ดังกล่าว พร้อมทั้งมีอานาจกาหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ตามวรรคแรกมี
อานาจกระทากิจการผูกพันบริ ษทั เท่าอานาจกรรมการบริ ษทั คนก่อนด้วย
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มติของคณะกรรมการบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 25. กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการบริ ษทั ที่เหลืออยูก่ ระทา
การในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
แทนตาแหน่งที่วา่ งลงทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวน
ที่จะเป็ นองค์ประชุม
ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตามกรณี ดงั กล่าวอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่งตนแทน
ข้อ 26. กรรมการบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่งนี้ จะไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 27. ให้กรรมการผูจ้ ดั การที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจและความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการดาเนิ นกิ จการ
และการจัดการบริ ษทั โดยทัว่ ไปซึ่งรวมถึงการดาเนินงานประจาวันของบริ ษทั

