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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 34.
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ข้อ 35.
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับ
จานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้า (1/5) หนึง่ (1) คนหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหนุ้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนุ่งในสิบ (1/10) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรือ่ งและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง่ (1) เดือน สีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ื อหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ ได้ภายในสี่สิบห้า ( 45) วันนับแต่วันครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ปรากฏว่าการประชุม ผูถ้ ื อ หุ้นเป็ น การเรีย กประชุมผู้ถือ หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จ านวนผู้ถือหุน้ ซึ่งมา
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ น องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37 ผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนด และแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
ข้อ 36.
ในการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัด ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ่ งที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอ
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เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม
(3) วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ข้อ 37.
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า ( 25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมนัน้ เป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนั งสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38.
(1) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ และเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี ้
1. จานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
3. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
(2) ผูร้ บั มอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะ จะต้องนาตราสารแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะไปวางต่อผูเ้ ป็ นประธาน
หรือบุคคลที่คณะกรรมการกาหนด
(3) ในกรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยูแ่ ล้ว หรือมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแต่ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เกิน
กว่าหนึ่ง (1) ราย ผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผูท้ ี่แต่งตัง้ ตนนอกเหนือไปจากสิทธิ
ออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็ นผูถ้ ือหุน้
ข้อ 39.
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ถา้ ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ รองประธานกรรมการไม่มี หรือ
ถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตัง้ ผูถ้ ือหุน้ หนึง่ (1) คน ขึน้ เป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวนัน้
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ข้อ 40.
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ น
เสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ น เสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
ก.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น

ข.

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

ค.

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอื่ น เข้า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ง.

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ.

การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้ กู้

ฉ.

การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41.
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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หมวดที่ 6
การจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 42. การประชุมผูถ้ ือหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี ้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ข้อ 43. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยขณะที่มีการประชุม และผูร้ ่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม
(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งเดียวกัน

ข้อ 44. ผูจ้ ดั การประชุมต้องจัดให้ผรู้ ว่ มประชุมต้องแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ซึง่ ได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเบีย้ ประชุมได้

ข้อ 45. ผูม้ ีหน้าที่จดั การประชุม ดาเนินการเพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนจัดการประชุม
โดยผูจ้ ดั ประชุมจะต้องจัดให้มีผคู้ วบคุมระบบ ทาหน้าที่ดแู ลและบริหารจัดการระบบการประชุมตั้งแต่เริม่ จนเสร็จสิน้
การประชุมที่สามารถบริหารจัดระบบเพื่อตรวจสอบการทางานและแก้ปัญหาให้กบั ผูร้ ว่ มประชุมโดยการเข้าถึงระบบ
แบบระยะไกล (Remote Access) ได้ดว้ ย

ข้อ 46. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดาเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณา
ทางหนัง สื อ พิ ม พ์ต ามที่ ก ฎหมายหรื อ ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การประชุ ม นั้น ได้ก าหนดไว้ โดยจะส่ง โดยจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ทนก็ ไ ด้ ในการนี ้ ผู้มี ห น้า ที่ จัด การประชุม ต้อ งจัด เก็ บ ส าเนา หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 47. ผูร้ ่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูขอ้ มูลการประชุมที่กาลังนาเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของ
ตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

ข้อ 48. กรณี เ หตุจ าเป็ นหรือฉุก เฉิ น ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ค วบคุม ระบบจะต้องสามารถตัด สัญญาณเสียง
และ/หรือ สัญญาณภาพของผูร้ ว่ มประชุมเครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ ภายในระบบได้ทนั ที

ข้อ 49. ผูม้ ีหน้าที่จัดการประชุม จะต้องจัดทารายงานการประชุมเป็ นหนังสือ และจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทัง้ เสียงและ
ภาพของผูร้ ่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม โดยบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชุม
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