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1. การปิดสมุดทะเบยีน 
 (ขอ้ 13) ในระหว่าง 21 (ยีส่บิเอด็) วนัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ก็
ไดโ้ดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานแหง่ใหญ่ และส านักงานสาขาของบรษิทัทกุแห่งไม่น้อยกวา่ 14      
(สบิสี)่ วนั ก่อนวนัเริม่งดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

2. การเรียกประชมุ 
       (ข้อ 30) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี่) เดือน                           
นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 

        การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรยีกประชุม                
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนรวมกนันับจ านวนหุน้
ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผู้
ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สบิห้า) วนันับแต่วนัที่ได้รบั
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

           ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ
กนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม 
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

         ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน                 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 

หากคณะกรรมการเหน็สมควร อาจใหจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้และในการประชุมผูถ้ือ
หุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ที่ 
มอียู่แลว้ในปัจจุบนั หรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
 

 อน่ึง ในการส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ อาจส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

 (ข้อ 31) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว
และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัดว้ย 
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3. องคป์ระชมุ 
 (ขอ้ 32) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
(ยี่สบิห้า) คน หรอืไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1/3                
(หนึ่งในสาม) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

  (ขอ้ 33) ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนกไ็ด ้ในกรณีมอบฉนัทะใหย้ื่นหนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนดต่อ
ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีท่ีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

   ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 (หนึ่ง) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้           
ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหน้ัดประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่า (7) เจด็ วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  

 (ขอ้ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยต าแหน่ง  หากประธาน
กรรมการไม่มาประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุมถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลอืกผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุมชัว่คราว เฉพาะในการประชุมคราวนัน้ 
 

4. คะแนนเสียง 
 (ขอ้ 35) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสยีง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมเีสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่                        
ผู้ถือหุ้นคนใดมส่ีวนได้เสยีพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ และใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีนัน้ออกจากทีป่ระชุมเป็น
การชัว่คราวในระหว่างที่มกีารพจิารณาเรื่องดงักล่าวได้ด้วย และนอกจากจะก าหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบงัคบั
นี้ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน              
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิการเพิม่หรอืลดทุน การออก    
หุน้กู ้ การควบบรษิทั และการเลกิบรษิทัและกรณีอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวว้่า ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3/4 (สามในสี)่ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
  (ข) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
  (ค) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
  (ง) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 
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5. ระเบียบวาระการประชุม 
 (ขอ้ 36) การประชุมสามญันัน้โดยปกตเิพื่อ 
  (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการซึง่เสนองานทีไ่ดจ้ดัท าไปในรอบปีทีผ่่านมา 
   (2) พจิารณาอนุมตังิบดุล บญัชกี าไรขาดทุน ในระยะรอบปีบญัชทีีล่่วงมา 
  (3) พจิารณาการจดัสรรเงนิก าไร  
  (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี
  (6) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 
  (7) ปรกึษากจิการอื่น ๆ  


