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ข้อบังคับของบริษัท  เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ

จะก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท  

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบหน้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับ
หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ
หุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่
สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุดงักลา่วไมค่รบองค์ประชมุ ผู้
ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และ
เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั ทัง้นี ้หากการเรียกประชุมในคราวนัน้เป็นการเรียกประชุมเพื่อจดัให้มีการประชุมผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจดัส่ง
และลงโฆษณาทางหนงัสอืพิมพ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไมว่่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีจ านวน
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจากข้อก าหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจกัร และผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประขมุจะต้องอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 
และจะต้องกระท าผา่นระบบควบคมุกาปรระชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดย
ให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ (แล้วแตก่รณี) ของกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนตลอดการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน ก็ได้  
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้นทีผู่้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
(2) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ 39. การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุได้ 
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อ 42. เว้นแตจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ การออกเสยีงลงมติใด ๆ 
หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(5) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
(6) การออกหุ้นกู้  
(7) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 


