
 

ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุน
ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการท่ีขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไม
นอยกวา 3 วัน 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังของ
สํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ทั้งน้ี หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน   ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

 ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน
ตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ

มอบฉันทะเขาประชุม 

สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 8 
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ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่

สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

หรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
  (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
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	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



