
สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 4 
ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 32. การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 
ข้อ 33. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การ

ประชมุสามญัดงักลา่วให้กระทําภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท  
 

การประชมุ ผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่
น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้น
รวมกนัไม่น้อยว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใด
ไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 

 
อนึง่คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อย
กวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนั ไม่น้อยกว่า

ย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้  หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  ใน
การประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 4 
ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 32. การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 
ข้อ 33. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การ

ประชมุสามญัดงักลา่วให้กระทําภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท  
 

การประชมุ ผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่
น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้น
รวมกนัไม่น้อยว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใด
ไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 34. ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้  ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 

 
อนึง่คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อย
กวา่ 3 วนั 

 
ข้อ 35. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนั ไม่น้อยกว่า

ย่ีสิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้  หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น
ร้องขอให้นดัประชมุใหม่  และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ  ใน
การประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 

ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การ
มอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากดักําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการกําหนดไว้ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 
ข้อ 37. ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไมเ่สร็จ  หรือพิจารณา

เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้น ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ี
ประชมุไม่เสร็จ  และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชมุกําหนด สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุ
ครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่
น้อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่อาจ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน
ในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 39.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นท่ีตนถืออยู่ และการ

ลงคะแนนเสียงดงักลา่วให้กระทําโดยวิธีชมืูอ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นอยา่งน้อยห้า (5) คนร้องขอ  และท่ีประชมุลง
มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด  ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ   

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันตามความหมายท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัท
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย 

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุติักิจการใดๆ ท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
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ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดย
วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การควบบริษัท การเลกิบริษัท 
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