
เอกสารแนบ �I 
 

ข้อบังคบับริษัทที(เกี(ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 (สี ) เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุของ รอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื นนอกจากที กล่าวแล้วให้เรียกการประชมุวิสามญัหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น
การประชมุวิสามญัเมื อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี สิบห้า) คน ซึ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/10 (หนึ งในสิบ) ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้ทั �งหมด จะเข้าชื อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที ขอให้เรียกประชมุไว้ให้
ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าว ในกรณีเช่นนี �คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน � (หนึ ง) เดือนนับแต่วนัที 
ได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที  วัน เวลา ระเบียบวาระการ    

ประชมุและเรื องที จะเสนอตอ่ที ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเรื องที เสนอเพื อทราบ 
เพื ออนมุตั ิหรือเพื อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม    ทั �งนี � ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่า ! วนัด้วย 

 
ข้อ 31. ผู้ ถือหุ้นมสิีทธิเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บคุคลอื นเข้าประชุม และออก

เสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื นหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบที นายทะเบียนกําหนดต่อประธานกรรมการ
หรือผู้ที ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที ที ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 
ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 (ยี สบิห้า) คน หรือไม่

น้อยกว่า 1/2 (กึ งหนึ ง) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ งในสาม) ของ จํานวน
หุ้นที จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีที ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั �งใด เมื อล่วงเวลานดัไปแล้วถึง � (หนึ ง) ชั วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ งมาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที กําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไมน้่อยกว่า @ (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั �งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที ประชุมโดยตําแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มา

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที ได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที ประชมุ ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที ได้ ให้ที ประชมุเลอืกผู้ถือหุ้นซึ งมาประชมุคนหนึ งเป็นประธานในที 
ประชมุชั วคราวเฉพาะในการประชมุคราวนั �น 

 
ข้อ !". มตขิองที ประชมุผู้ ถือหุ้นนั �นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี �  

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามคีะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในที ประชมุออกเสียงเพิ มขึ �นอีกหนึ งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด 



(2) ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า !/" (สามในสี ) ของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ง 
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
(ก) การแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ การเพิ มหรือลดทนุ การออกหุ้นกู้   การควบ

บริษัทและการเลิกบริษัท และกรณีอื นๆ ตามที กฎหมายบญัญตัไิว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ !/" 
(สามในสี ) ของผู้ ถือหุ้นที เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที สาํคญัให้แก่บคุคลอื น 
(ค) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ง) การทาํ แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมด หรือบางสว่นที สาํคญั  
 การมอบหมายให้บคุคลอื นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื น โดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 
 
ข้อ !%. การประชมุสามญันั �นโดยปกตเิพื อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ งเสนองานที ได้จดัทําไปในระยะเวลาที ลว่งมา และเสนอความคิดเห็นที จะ
ดําเนินการต่อไปในภายหน้า 

(2) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและเงินบาํเหน็จรางวลักบัการจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 
(3) พิจารณาอนมุติังบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุในระยะรอบปีที ลว่งมา 
(4) เลือกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ งต้องออกตามวาระ 
(5) ตั �งผู้สอบบญัชี 
(6) กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
(7) อนมุตัิการโอนเงินสํารองอื นที มิใช่ทนุสาํรองตามกฎหมายหรือสํารองสว่นลํ �ามลูค่าหุ้นเพื อชดเชยขาดทนุสะสมของ

บริษัท 
(8) ปรึกษากิจการอื น 

 
 

 
 

  




