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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
 

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

38. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อยปีละหนึง่ (1) ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักลา่วให้กระท าภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราว
อื่นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อย
กว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกว่าหนึง่ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้องขอให้คณะกรรมการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้โดยในหนงัสอืร้องขอนัน้จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดั
ประชมุภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

40. ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อม
ทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ น นายทะเบียนและต่อตลาด
หลกัทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชมุ 

 ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

41. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้ รับมอบฉันทะไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ก่อนเข้าร่วมประชมุ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนด
ไว้ 

42. การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง  (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุ
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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43. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทวา่
ด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ (1) เป็นประธานในท่ีประชมุ และให้การประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอื
นดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

44. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในสว่นที่ถือว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้น
สามญั 

 ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บคุคลเหลา่นัน้จะต้องแตง่ตัง้ให้บุคคลในจ านวนนัน้แตเ่พียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สทิธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบั
ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

45. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่ (1) เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพิ่มทนุหรือการลดทนุ 
(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้  
(ช) การควบบริษัท 
(ซ) การเลกิบริษัท 
(ฌ) เร่ืองอื่นใดตามที่กฏหมายก าหนด 

 

 


