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ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36.  คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
 
ข้อ 37.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกัน

หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันท่ีครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

  
 หากปรากฎว่าการประชุมผุ้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดมีผู้ถื อหุ้นซึ่งมารวม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ 

 
ข้อ 38.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง 
 
 ในกรณีที่หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การ

จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย 

 
ข้อ 39.  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมาย
ก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด 
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ข้อ 40.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  
 เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุม หากการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั่นระงับไป ถ้าการประชุมไม่ได้เรียกนัดโดยผู้
ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
โดยการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 41.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ข้อ 42.  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วย

การประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
ให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ี
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 

 
 ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเตมิ

ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันเป็นเวลา
สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  

 
ข้อ 43.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้น
สามัญ 

 
ข้อ 44.  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้  
 
ข้อ 45.  มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
 เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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 (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่  (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ำคัญให้แก่บุคคลอื่น  
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกนั 

 (ง)  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
 (จ)  การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 (ฉ)  การออกหุ้นกู้ 
 (ช)  การควบบริษัท  
 (ซ)  การเลิกบริษัท 

(ฌ)  การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อ 46.  กิจการซึ่งท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้ 
 (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ 
 (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทนุ 
 (3) พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
 (5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
 (7) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ข้อ 47.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม 
 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ 48.  ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 


