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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   
หมวด 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิน้สดุ

ของรอบบญัชีของบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการ
จดัประชมุวิสามญัภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืนัน้ 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั 
ค าบอกกลา่วที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยนัน้ ให้สง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนค าบอกกล่าว
ที่สง่ให้บรรดาผู้ ถือหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศนัน้ให้สง่โดยทางโทรสาร หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
สถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 
หากผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะออกเสยีงในที่ประชุม จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ต่อประธานประชุมผู้
ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอ านาจผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์กรประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันนัดประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
หรือไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแต่ก าหนดเร่ิมประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็น

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 
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ประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคน
หนึง่ซึง่มาประชมุเป็นประธานที่ประชมุ 
ผู้ เป็นประธานจะเลื่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุม
ก าหนดสถานที่ วนัและเวลาที่ประชมุครัง้ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใด
นอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วนัประชมุครัง้ก่อน อนึง่วิธีการสง่ค าบอกกลา่วให้เป็นไปตามข้อ 32. 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบั
นัน้ ให้หุ้นหนึง่ (1) หุ้นมีเสยีงหนึง่ (1) และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี  ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงักลา่วต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากดัหรือบริษัทจ ากดัมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวตัถปุระสงค์แบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มจดทะเบียน 
(ฉ) การลดจดทะเบียน 
(ช) การออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน 
(ซ) การเลกิบริษัท 
(ฌ) การควบเข้ากบับริษัทอื่น 

 ข้อ 36. กิจการที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าเป็นอย่างน้อยมีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทใน

รอบปีผ่านมา และข้อเสนอเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในอนาคต 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี และ 
(7) ประชมุปรึกษากิจการอื่นๆ 

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามค านิยามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด ตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 




