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ข้อบังคับบริษทัในสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

หมวดที ่5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุด 
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า การประชมุวิสามญั 

ขอ้ 35. 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั
จ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) หน่ึง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผู้ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนุ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน ส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย 
ที่เกิดขึน้จากการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท  

การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด และแจง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

ขอ้ 36. 

 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ  
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ 
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เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ 
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม 
(3) วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 37. 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 
นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 38. 

 (1) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่ และลงลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนก าหนด ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงันี ้

  1. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 

  2. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 

  3. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

(2) ผูร้บัมอบฉนัทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉนัทะ จะตอ้งน าตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะไปวางต่อผูเ้ป็นประธาน หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการก าหนด 

 (3)  ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูถื้อหุน้อยู่แลว้ หรือมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เกิน
กว่าหนึ่ง (1) ราย ผูร้บัมอบฉันทะนัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับคะแนนเสียงของผูท้ี่แต่งตัง้ตนนอกเหนือไปจากสิทธิ
ออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 39. 

 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่  ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุม แต่ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือ
ถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชมุแต่งตัง้ผูถื้อหุน้หนึ่ง (1) คน ขึน้เป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในคราวนัน้ 
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ขอ้ 40. 

 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็น
เสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุมีเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหน่ึง 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่น หรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

จ. การเพิ่ม หรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กู ้

ฉ. การควบ หรือเลิกบรษิัท 

ขอ้ 41. 

 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

 (4)  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 (5)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6)  กิจการอื่น ๆ 
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หมวดที ่6 

การจัดประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้ 42. การประชุมผูถื้อหุน้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดใหม้ีการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้การประชมุตอ้งมีองคป์ระกอบพืน้ฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2557 (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมและที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั) 

ขอ้ 43. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยขณะที่มีการประชุม และผูร้่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั 

ขอ้ 44. ผูจ้ดัการประชมุตอ้งจดัใหผู้ร้ว่มประชมุตอ้งแสดงตนเพื่อรว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม
ซึ่งไดแ้สดงตนเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถรบัเบีย้ประชมุได ้

ขอ้ 45. ผูม้ีหนา้ที่จดัการประชมุ ด าเนินการเพื่อใหม้ีการใชร้ะบบควบคมุการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนจดัการประชมุ 
โดยผูจ้ดัประชมุจะตอ้งจดัใหม้ีผูค้วบคมุระบบ ท าหนา้ที่ดแูลและบรหิารจดัการระบบการประชมุตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิน้
การประชมุที่สามารถบริหารจดัระบบเพื่อตรวจสอบการท างานและแกปั้ญหาใหก้บัผูร้่วมประชมุโดยการเขา้ถึงระบบ
แบบระยะไกล (Remote Access) ไดด้ว้ย 

ขอ้ 46. การส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ สามารถด าเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณา
ทางหนังสือพิมพ์ตามที่ กฎหมายหรือข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ โดยจะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี ้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 47. ผูร้่วมประชุมทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มลูการประชุมที่ก าลังน าเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณส่ื์อสารของ
ตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชมุ 

ขอ้ 48. กรณีเหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง  
และ/หรือ สญัญาณภาพของผูร้ว่มประชมุเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบไดท้นัที 

ขอ้ 49. ผูม้ีหนา้ที่จัดการประชุม จะตอ้งจัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ และจัดใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทัง้เสียงและ
ภาพของผูร้่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ โดยบนัทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และใหถื้อว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการประชมุ 


