
  
68 

ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1.  การปิดสมุดทะเบียน 

หมวด 2 ขอ้ 4. 

ในระหว่างยีส่บิเอด็ (21) วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัอาจปิดสมุดทะเบยีนและงดรบัลงทะเบยีนการโอน

หุน้นัน้กไ็ด ้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบรษิทัทุกแห่งไม่น้อยกว่า

สบิสี่ (14) วนั ก่อนวนัเริม่งดรบัลงทะเบยีนการโอนหุ้น ทัง้น้ี หากหุ้นของบรษิัทเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การปิดสมุดทะเบยีนและงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด 

2.  การเรียกประชมุ 

หมวด 4 ขอ้ 34. 

 การประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้สาํนักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

หมวด 4 ขอ้ 35. 

 คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ การประชุมเช่นว่าน้ีใหเ้รยีกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า “ประชุมวสิามญั” คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้

สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจาํนวนหุน้

ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมดเขา้ชื่อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้โดยจะต้องระบุเรื่องและ

เหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้

ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้    

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแตว่นัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้             

ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้อื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวนั้น้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี่

สบิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคขา้งต้น และใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการ

เป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที่เกิดจากการจดัให้มกีารประชุมและอํานวยความ

สะดวกตามสมควร ทัง้น้ี หากจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่

เป็นผูร้อ้งขอใหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้จะตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุม

ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

หมวด 4 ขอ้ 36. 

 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น

เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา พรอ้มทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้

ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคํา

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์มน้่อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 

(3) วนัตดิต่อกนั 
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3.  การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ขอ้ 38. 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้  

การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจํากดั

กําหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรอืบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอย่างน้อยใหม้รีายการดงัต่อไปน้ี 

(1) จาํนวนหุน้ทีผู่ม้อบฉนัทะนัน้ถอือยู่ 

(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

4.  การดาํเนินการประชุม 

หมวด 4 ขอ้ 39. 

การประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามลําดบัระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีติ

ใหเ้ปลีย่น 

ลําดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  

เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมได ้

 ในกรณีทีท่ีป่ระชุมทีพ่จิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ

เพิม่เตมิไม่เสรจ็ และจําเป็นต้องเลื่อนการพจิารณาใหท้ีป่ระชุมกําหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และ

ใหค้ณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ 

(7) วนัก่อนการประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม

ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

หมวด 4 ขอ้ 40. 

 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่อาจ

ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมี

แต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.  องคป์ระชมุ 

หมวด 4 ขอ้ 37. 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจีาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

ยีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม  

(1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา 

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกํ่าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ 

และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า เจด็ (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไม่จาํเป็นต้อง

ครบองคป์ระชุม 
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6.  การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ขอ้ 41. 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มส่ีวนไดเ้สยีเป็น 

พเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ขอ้ 42. 

เวน้แต่จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ี หรอืกรณีอื่นตามทีก่ฎหมายจะกําหนดไว ้การออกเสยีงลงมต ิ 

ใดๆ หรอืการอนุมตักิจิการใด ๆ ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึง

เป็นเสยีงชีข้าด 

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวน 

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(2) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(3) การทํา แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกําไรขาดทุนกนั 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(5) การเพิม่ทุน และการลดทุน 

(6) การออกหุน้กู ้

(7) การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 

7.  การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ขอ้ 17. 

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่จาํนวนหุน้ทีต่นถอื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ใน

กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการที ่

จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัฉลาก

เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี
 

 


