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ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)  

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะ

บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 

ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  ใน

กรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 28 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ  

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ือ

อนมุติัหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อย

กว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนด  และจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องท่ี

อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ 

ข้อ 29 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน  หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีชําระได้แล้ว

ทัง้หมด  จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 30 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง  จํานวนผู้ ถือหุ้นยงัไม่ครบองค์ประชมุ  

ถ้าเป็นการประชมุวิสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชมุนัน้เสีย  แต่ถ้าเป็นการประชมุสามญัหรือวิสามญัท่ี

คณะกรรมการเรียกเอง  ให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ  ใน

การประชมุครัง้หลงัไม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ  หรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 32 ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดําเนินการประชมุให้เป็นตามลําดบัระเบยีบวาะท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ  เว้นแต่ท่ี

ประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบยีบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง  ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมด  จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 
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ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้

ต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย

กว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกล่าวในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั  และก่อนวนัประชมุไม่

น้อยกว่า 3 วนัด้วย 

ข้อ 33 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็

ได้  การมอบฉันทะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนดและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนดไว้  ณ  สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  ในการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน  เว้นแต่ผู้ รับ

มอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึง่มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบช่ืุอผู้มอบฉันทะ

และจํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็นประการอื่น  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
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