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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
 

ข้อบงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
หมวด 4 

การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) คร ัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรยีกว่า “ประชุมสามญั” 

การประชมุสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัการสิน้สุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้ือ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้ือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไม่
น้อยกวา่หนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืจ านวนผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน ซึ่งมหีุ้น
รวมกนัไมน่้อยกวา่หนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชือ่กนัท าหนังสอืในฉบบัเดยีวกนั รอ้งขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดโ้ดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรยีกประชุมเพื่อการใดไวใ้ห้ชดัเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 
40. ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระ

การประชุม พรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อ
พจิารณา พรอ้มทัง้เสนอความเหน็และค าแนะน าของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ นายทะเบยีนและ
ต่อตลาดหลกัทรพัย์ในกรณีทีบ่รษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนักอ่นวนัประชมุ 

 
 ค าบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสอืพมิพ์ไมน่้อยกวา่สาม (3) วนักอ่นวนัประชมุ 
 
41. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดยผูร้บัมอบฉันทะไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นาย
ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด  
 
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรอืบุคคลซึ่งประธานกรรมการ
ก าหนดไว ้ 

 
42. การประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน

หรอืไมน่้อยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร ัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช ัว่โมง จ านวนผูถ้ือหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุ้นรอ้งขอ การประชุม
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร ัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

 
43. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มหีน้าที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั

วา่ดว้ยการประชมุ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไมอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง (1) เป็นประธานในทีป่ระชุม และใหก้ารประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระทีก่ าหนด
ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชมุจะมมีตใิหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสาม (2/3) 
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
44. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่ง (1) เสยีงต่อหนึ่ง (1) หุน้ การออกเสยีงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่า

หุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่งนัน้ มใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณีทีบ่รษิทัไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธแิละก าหนดใหม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนน้อยกว่า
หุน้สามญั 

 
 ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้รว่มกนัในหุน้เดยีว บคุคลเหล่านัน้จะตอ้งแต่งตัง้ใหบ้คุคลในจ านวนนัน้แต่เพยีงคนเดยีวเป็นผูใ้ชส้ทิธิใน

การออกเสยีงลงคะแนน 
  
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุก าหนด 
 
 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุ้นมสี่วนไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถ้ือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้มไิด ้นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 
45. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  
 

(1) ในกรณีปกต ิการออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมตัิกจิการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีง
เหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่ง (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้กบ่คุคลอื่น 
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(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกีย่วกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิม่ทุนหรอืการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) เรือ่งอื่นใดตามทีก่ฏหมายก าหนด 

 
 




