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หนา้ 1 ของ 2 
 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนกไ็ด ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็น
หนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึง
ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค.  คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดท่ี 4 ขอ้ 39 

การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบั
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุ
สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดท่ี 4 ขอ้ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มี
รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 4 ขอ้ 37 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 
เจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้
แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้ หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้

จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

5. การแต่งตั้งกรรมการ 

หมวด 3 ขอ้ 15 
 บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย ห้า (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ขอ้ 17 

 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลาย

คนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพ

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

หมวด 3 ขอ้ 18 
 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting and Voting Procedures 

 

1. Proxy 

Chapter IV Clause 38 

A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf.  The instrument 

appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public 

Companies Registrar.  The proxy instrument must be submitted with the Chairman or his/her assignee before the proxy 

attends the meeting.  The proxy instrument must contain at least the following particulars: 

(a) the amount of shares held by the shareholder; 

(b) the name of the proxy; and  

(c) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote. 

2. Meeting Procedures 

Chapter IV Clause 39 

The meeting of shareholders must proceed according to the agenda specified in the notice of the meeting in respective 

order.  However, the meeting may vary the sequence of the agenda if approved by a resolution passed by two-thirds (2/3) 

or more of the votes cast by the shareholders attending the meeting. 

After the meeting of shareholders completes its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting, the 

shareholders holding in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares may request the meeting to consider 

any matters in addition to the agenda prescribed in the notice of the meeting. 

If the meeting of shareholders is unable to complete its consideration of the agenda prescribed in the notice of the 

meeting or additional matters raised by the shareholders and it is necessary to adjourn the meeting, then the meeting must 

fix the place, date and time of the adjourned meeting.  The board of directors must send a notice of the meeting 

specifying the place, date, time and agenda to shareholders seven (7) days or more before the meeting date.  The notice 

must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive 

days. 

Chapter IV Clause 40 

The Chairman of the board of directors will act as the Chairman of the meeting of shareholders.  If the Chairman is not 

present or is unable to discharge his/her duties, the Vice-Chairman will serve as the Chairman.  If there is no Vice-

Chairman or the  

Vice-Chairman is unable to discharge his/her duties, the shareholders attending the meeting must elect one of them to act 

as the Chairman. 

3. Quorum 

Chapter IV Clause 37 

A quorum of a meeting of shareholders requires a lesser of a number of twenty-five (25) shareholders or one-half or more 

of the total number of shareholders, holdings in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares, present in 

person or by proxy (if any). 

If after one (1) hour from the time fixed for a meeting of shareholders a quorum has not been constituted, the meeting 

which was called at the request of shareholders must be dissolved.  If the meeting is called other than at the request of the 

shareholders, an adjourned meeting must be called and a notice of the meeting must be sent to the shareholders seven (7) 

days or more before the date of the adjourned meeting.  No quorum is required at the adjourned meeting. 
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4. Voting 

Chapter IV Clause 41 

In every meeting of shareholders, a shareholder has one vote for each share. 

A shareholder who has a special interest in any matter may not cast votes on that matter, except for the election of  

directors. 

Chapter IV Clause 42 

A resolution of shareholders must be passed by a majority of the votes cast by the shareholders attending and eligible to 

vote at the meeting, except where it requires otherwise in these Articles of Association or by law or in any of the 

following cases where a resolution must be passed by three-quarters (3/4) or more of the votes cast by the shareholders 

attending and eligible to vote at the meeting: 

(a) a sale or transfer of all or substantial part of the business of the Company to any person; 

(b) a purchase or acceptance of transfer of business of other public or private companies; 

(c) an entering into, amendment or termination of any agreement concerning a lease out of all or substantial part of 

the business of the Company or an assignment of the management control of the business of the Company to 

any person or a merger with any person for the purposes of profit and loss sharing; 

(d) an amendment to the Memorandum or Articles of Association of the Company; 

(e) an increase or reduction of capital; 

(f) an issue of debentures; or 

(g) an amalgamation or a dissolution of the Company. 

5. Appointment of Directors 

Chapter III Clause 15 

The Company has a board of directors consisting of at least 5 persons.  The board of directors must elect one of their 

members to be the Chairman and may elect another member to be a Vice-Chairman and any other positions as they see 

fit.  At least one-half of the directors must reside in Thailand. 

Chapter III Clause 17 

A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules: 

(1) Each shareholder has one vote for each share held; 

(2) Each shareholder may exercise the votes in electing one or more persons to be the directors but the votes are 

indivisable; and 

(3) The person who obtains the highest votes will be elected as a director in respective order according to the 

required number of directors, but if two or more persons obtain equal votes, the Chairman must exercise a 

casting vote. 

Chapter III Clause 18 

At every annual general meeting of shareholders, one-third (1/3) of the directors, or if it is not a multiple of three, then 

the number nearest to one-third (1/3) must retire from office. 

There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years following the registration 

of the Company.  In each subsequent year, the directors Page 3 of 3ho occupy the position for the longest period must 

retire.  

A retiring director is eligible for re-election. 

 

  


	07-08_ข้อมูลของกรรมการแทน เอกสาร ข้อบังคับ
	08-08_ข้อมูลของกรรมการแทน เอกสาร ข้อบังคับE

