
 

หน้า 2/2 

ข้อบังคับในส่วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น
จ านวนไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ
นัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 
 

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุ ให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 
 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบ
ห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 

ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึง่เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ตามข้อ 1 วรรคท้าย ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้น
นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุ
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ข้อ 38 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลงลายมือช่ือผู้ รับมอบฉันทะ และ
เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 

หนงัสือมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานท่ี
ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือทีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
 

ข้อ 40 ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือ
นดัประชมุอีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือ
หุ้ นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนด
สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อย
กวา่สาม (3) วนั 

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง 
(1) หุ้นท่ีตนถืออยู่ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ 
ค. การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท 
จ. การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ฉ. การเลิกบริษัทฯ 
ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ซ. การควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอื่น 

 
ข้อ 42 กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุ มีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ 

 

 


