
38

Page 19 of 33 

ข้อบังคับบริษัทเกี�ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 34 

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใด

ตามที�คณะกรรมการจะกําหนด 

หมวดที� 4 ข้อ 36 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�อ

อนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่

น้อยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

2. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องทํา

เป็นหนังสือลงลายมือชื�อผู้ มอบฉันทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี � 

ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่ 

ข. ชื�อผู้ รับมอบฉันทะ 

ค.  ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

3. การดาํเนินการประชมุ 

หมวดที� 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที�ประชมุจะมีมตใิห้เปลี�ยนลําดบั

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด อาจขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือ

นดัประชมุได้ 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพิ�มเติมไม่เสร็จ 

และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุมกําหนดสถานที� วัน และเวลาที�จะประชุมครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั �งนี �

ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น

ระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
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หมวดที� 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

ให้ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

4. องค์ประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้ นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�

จําหนา่ยได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยัง 

ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ เจด็ (7) วนักอ่น วนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลังนี �ไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคับนี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะ

กําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี �จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น 

ข. การซื �อหรือรับโอนกจิการของบริษัทมหาชนอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�น

เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

จ. การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทเกี�ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 34 

การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ �น ณ ท้องที�อนัเป็นที�ตั �งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที�อื�นใด

ตามที�คณะกรรมการจะกําหนด 

หมวดที� 4 ข้อ 36 

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั �น ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�อ

อนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา พร้อมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่

น้อยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

2. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องทํา

เป็นหนังสือลงลายมือชื�อผู้ มอบฉันทะ และทําตามแบบที�นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน

กรรมการ หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที�ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี � 

ก. จํานวนหุ้นที�ผู้มอบฉนัทะนั �นถืออยู่ 

ข. ชื�อผู้ รับมอบฉันทะ 

ค.  ครั �งที�ของการประชมุที�มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

3. การดาํเนินการประชมุ 

หมวดที� 4 ข้อ 39 

การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที�ประชมุจะมีมตใิห้เปลี�ยนลําดบั

ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ  

เมื�อที�ประชมุพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด อาจขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือ

นดัประชมุได้ 

ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื�องที�ผู้ ถือหุ้ นเสนอเพิ�มเติมไม่เสร็จ 

และจําเป็นต้องเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุมกําหนดสถานที� วัน และเวลาที�จะประชุมครั �งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนงัสือนดัประชมุระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทั �งนี �

ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น

ระยะเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนั 
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หมวดที� 4 ข้อ 40 

ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

ให้ผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

4. องค์ประชุม 

หมวดที� 4 ข้อ 37 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน

หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ถือหุ้ นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�

จําหนา่ยได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 

ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยัง 

ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ เจด็ (7) วนักอ่น วนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลังนี �ไม่จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 41 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงตอ่หนึ�งหุ้น 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 42 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคับนี � หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะ

กําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี �จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญัให้แก่บุคคลอื�น 

ข. การซื �อหรือรับโอนกจิการของบริษัทมหาชนอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�น

เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

จ. การเพิ�มทนุ และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8 


