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ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

หมวดที่ 5 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 34. 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ 
รอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่ การประชมุวิสามญั 

ขอ้ 35. 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั
จ านวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในหา้ (1/5) หนึง่ (1) คนหรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนุ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่ (1) เดือน สีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมไ่ดจ้ดัใหม้ีการประชมุภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ ( 45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุน้ตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมา  
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 37 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย 
ที่เกิดขึน้จากการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท  

การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท  หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด และแจง้ไวใ้นหนงัสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ 

ขอ้ 36. 

 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ  
การประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอ 
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เพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ 
และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม 
(3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ขอ้ 37. 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนั งสือ 
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. 

 (1) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่ และลงลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด ซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงันี ้

  1. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 

  2. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

  3. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

(2) ผูร้บัมอบฉันทะที่ปรากฏช่ือในใบมอบฉันทะ จะตอ้งน าตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะไปวางต่อผูเ้ป็นประธาน 
หรอืบคุคลที่คณะกรรมการก าหนด 

 (3)  ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูถื้อหุน้อยูแ่ลว้ หรือมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่ไดร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เกิน
กว่าหนึ่ง (1) ราย ผูร้บัมอบฉนัทะนัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัคะแนนเสียงของผูท้ี่แต่งตัง้ตนนอกเหนือไปจากสิทธิ
ออกเสยีงของตนเองในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 39. 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุม แต่ถา้รองประธานกรรมการไมม่ี หรือ
ถา้มีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุแตง่ตัง้ผูถื้อหุน้หนึง่ (1) คน ขึน้เป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ในคราวนัน้ 
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ขอ้ 40. 

 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็น
เสยีงหนึง่ ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุมีเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่น หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

จ. การเพิ่ม หรอืลดทนุของบรษัิท หรอืการออกหุน้กู ้

ฉ. การควบ หรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 41. 

 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

 (2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

 (4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 (5)  แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 

(6)  กิจการอื่น ๆ 
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หมวดที่ 6 

การจัดประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้ 42. การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดใหม้ีการประชุม
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี ้การประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประกาศคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2557 (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมและที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั) 

ขอ้ 43. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยขณะที่มีการประชุม และผูร้่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดียวกนั 

ขอ้ 44. ผูจ้ดัการประชมุตอ้งจดัใหผู้ร้ว่มประชมุตอ้งแสดงตนเพื่อรว่มประชุมผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์กรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม
ซึง่ไดแ้สดงตนเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถรบัเบีย้ประชมุได  ้

ขอ้ 45. ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชมุ ด าเนินการเพื่อใหม้ีการใชร้ะบบควบคมุการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนจดัการประชมุ 
โดยผูจ้ดัประชมุจะตอ้งจดัใหม้ีผูค้วบคมุระบบ ท าหนา้ที่ดแูลและบรหิารจดัการระบบการประชมุตั้งแตเ่ริม่จนเสร็จสิน้
การประชมุที่สามารถบริหารจดัระบบเพื่อตรวจสอบการท างานและแกปั้ญหาใหก้บัผูร้ว่มประชมุโดยการเขา้ถึงระบบ
แบบระยะไกล (Remote Access) ไดด้ว้ย 

ขอ้ 46. การสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ สามารถด าเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ โดยจะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี ้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสก็์ได ้

ขอ้ 47. ผูร้่วมประชุมทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มลูการประชุมที่ก าลงัน าเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณส์ื่อสารของ
ตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชมุ 

ขอ้ 48. กรณีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง  
และ/หรอื สญัญาณภาพของผูร้ว่มประชมุเครือ่งใดเครือ่งหนึง่ภายในระบบไดท้นัที 

ขอ้ 49. ผูม้ีหนา้ที่จัดการประชุม จะตอ้งจัดท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ และจัดใหม้ีการบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและ
ภาพของผูร้่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ โดยบนัทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และใหถื้อว่าเป็นสว่นหนึ่งของ
รายงานการประชมุ 


