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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีBเกีBยวข้องกับการประชุมผู้ถือห ุ้น   
หมวด 4 

การประชุมผู้ถอืห ุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือนนบัแต่วนัสิ Wนสดุ

ของรอบบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้น้อยกวา่หนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวน
หุ้นที�จําหน่ายได้ทั Wงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ 
(10) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั Wงหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใด
ก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี Wให้คณะกรรมการ
จดัประชมุวิสามญัภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืนั Wน 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั Wน ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั Wงความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั 
คําบอกกลา่วที�สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นที�อยูใ่นประเทศไทยนั Wน ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สว่นคําบอกกลา่ว
ที�สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นที�อยูใ่นตา่งประเทศนั Wนให้สง่โดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจเป็นสถานที�ที�อยู่ในท้องที�อนัเป็นที�ตั Wงสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
สถานที�อื�นใดก็ได้แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นซึ�งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที�นาย
ทะเบียนกําหนด 
หากผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะออกเสยีงในที�ประชุม จะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปวางไว้ต่อประธานประชุมผู้
ถือหุ้นที�ได้รับมอบหมาย ณ สถานที�ประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั Wง ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า 
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Wงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั Wงหมด จึงจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Wงใด เมื�อลว่งเวลานดัไปถึงหนึ�ง (g) ชั�วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์กรประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Wนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม ่
และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนันดัประชุม ในการประชุมครั Wงหลงันี Wไม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุ ถ้าประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 
หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่กําหนดเริ�มประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็น

สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 8 
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ประธานที�ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกตั Wงผู้ ถือหุ้นคน
หนึ�งซึ�งมาประชมุเป็นประธานที�ประชมุ 
ผู้ เป็นประธานจะเลื�อนการประชุมผู้ ถือหุ้นไปในเวลาอื�นโดยความยินยอมของที�ประชุมก็ได้ และให้ที�ประชุม
กําหนดสถานที� วนัและเวลาที�ประชมุครั Wงต่อไปด้วย แต่ในที�ประชุมได้เลื�อนมานั Wน ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื�นใด
นอกจากกิจการที�ค้างมาแตว่นัประชมุครั Wงก่อน อนึ�งวิธีการสง่คําบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 32. 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบั
นั Wน ให้หุ้นหนึ�ง (1) หุ้นมีเสยีงหนึ�ง (1) และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นนั Wนให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี W 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ Wนอีกหนึ�งเสยีงชี Wขาด 
(2) ในกรณีดงักลา่วตอ่ไปนี W ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั Wงหมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Wงหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
(ข) การซื Wอหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากดัหรือบริษัทจํากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั Wงหมดหรือบางส่วนที�
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคล
อื�น โดยมีวตัถปุระสงค์แบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพิ�มเติม หรือแก้ไขเปลี�ยนแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ�มจดทะเบียน 
(ฉ) การลดจดทะเบียน 
(ช) การออกหุ้นกู้ เพื�อเสนอขายตอ่ประชาชน 
(ซ) การเลกิบริษัท 
(ฌ) การควบเข้ากบับริษัทอื�น 

 ข้อ 36. กิจการที�ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําเป็นอยา่งน้อยมีดงันี W 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปีผา่นมา และข้อเสนอเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการในอนาคต 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบบญัชีที�ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 
(4) พิจารณาเลอืกตั Wงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตั Wงผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และ 
(7) ประชมุปรึกษากิจการอื�นๆ 

ข้อ 37. ในกรณีที�บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคํานิยามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด ตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือมีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคญัของบริษัทตาม
หลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ในเรื�องนั Wนๆ ด้วย 


