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ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถอืหุน้ 

           

ขอ้ 38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชมุสามญั” 
การประชมุสามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบรษิัท การประชมุผูถื้อ
หุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) 
วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกันหรือ  
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบหา้ (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้ง
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการ
จดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 39. กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างนอ้ย 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบักิจการที่บรษิัทไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชีของบรษิัท 
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้
เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่ าวและจัดส่ งให้ผู้ ถื อหุ้น  นายทะเบี ยนและต่อ  
ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่บรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อน
วนัประชมุ หรอืไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ค าบอกกล่าวเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

สถานที่จดัการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของ
สาขาของบรษิัท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
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ขอ้ 41. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดยผูร้บัมอบฉันทะไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 

(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะย่ืนหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน
 ผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้รว่มประชมุ 

ขอ้ 42. การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกันไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุ
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใหส้่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองค์
ประชมุ 

ขอ้ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่
คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อมไม่ไดร้บัผลกระทบแมว้่าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัประชมุผูถื้อหุน้
จะมีขอ้มลูที่เปลี่ยนแปลงไปแลว้ 

 วนัที่ก  าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นวนัที่ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ตอ้ง  
ไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมการอนุมตัิใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อหุน้  และเม่ือคณะกรรมการก าหนดวนัเพื่อก าหนดผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้ประชมุแลว้จะเปลี่ยนแปลงมิได ้ 

ขอ้ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชมุ  

ขอ้ 45. ประธานที่ประชมุมีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิัท และตอ้งด าเนินการประชมุให้
เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณาเรื่องดงักล่าวไป ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่วนั และเวลาที่
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จะประชมุครัง้ตอ่ไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุ
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ขอ้ 46. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชมืูอ หรือโดยการลงคะแนนลบั ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง 
(1) เสียงตอ่หนึ่ง (1) หุน้ การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที่บรษิัทไดอ้อก
หุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอ และที่ประชมุลงมติใหล้งคะแนน
ลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 47. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน
ที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนจ ากดัหรอืบรษิัทจ ากดัมาเป็นของบรษิัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ  

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจ หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทนุกนั  

(ง) การเพิ่มทนุจดทะเบียนหรอืการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษิัท หรอืการเลิกบรษิัท 
(ซ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

 


