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ข้อบงัคบัของบริษัทฯเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

 

การประชุม ผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ                        

จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย                         
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนัน้ 

จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุโดยระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน                      

ก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  

 

 ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 

ข้อ 33. การประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า                     
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่                    
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้น     
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้น                 
ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการ          
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่  และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม                       
ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้  ใ ห้ ร อ ง ป ร ะ ธ า นก ร ร มก า ร เ ป็ นป ร ะ ธ า น ใ นที่ ป ร ะ ชุ ม                                                          
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม                
เลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

 
ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง ต่อ               

หนึ่ง (1) หุ้ นที่ตนถืออยู่  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้                              
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้  

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                         
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

2) ในกรณีต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น                  
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด  หรือบางส่วนที่ส าคญั  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดย
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ฉ. การเลิกบริษัท 
ช. การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ซ. การควบรวมกิจการของบริษัทกบับริษัทอื่น  

 
ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
2. พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
3. พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
4. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
5. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
7. กิจการอื่นๆ 

 
 


