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ขอบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร 

 ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 
25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะเขาช่ือกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ภายใน 1 เดือน 
นับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 32. ในการเรียกประชุมผูถือหุนใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว 
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวการนดั
ประชุมนั้น ในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด ทั้งนี้แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน 
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึง่มาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอการ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม 
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวา
จะตองครบองคประชุม 

ขอ 34. เวนแตในกรณีที่ขอบังคับนี้ หรือกฎหมายกําหนดบังคับไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยช้ีขาด หรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ ในเรื่องใดซ่ึงที่ประชุมจะได
ลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
ในการออกเสียงลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 7 
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ขอ 35. มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(3) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
(4) การมอบหมายใหบุคคลอืน่ เขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(6) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 
(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
(8) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับการที่ไดปฏิบัติไปในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมทั้งความ

คิดเห็นที่จะดําเนินงานตอไป 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม 

ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทในการนี้ ตอง
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมี
มติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

ขอ 39. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได แตการมอบ
ฉันทะเชนวานี้   จะตองทําเปนหนังสือแตงต้ังผูรับมอบฉันทะนั้นใหลงวันและลงลายมือช่ือผูถือหุน และให
มีรายการดังตอไปนี้คือ 
(1) จํานวนหุนซ่ึงผูถือหุนถืออยู 
(2) ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
(3) ต้ังผูรับมอบฉันทะนั้นเพ่ือการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนชวงระยะเวลาการมอบฉันทะ 

ผูรับมอบฉันทะจะตองนําหนังสือมอบฉันทะนั้น ไปมอบไวตอประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 


