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สิ่งที่ส่งมำด้วย 9 : 
 

 
 

หมวดที่ 5  

กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั   คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า25(ยี่สิบห้า)คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุ วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื ดงักลา่วด้วยในกรณี 
เช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้การประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับ หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนทราบไมน้่อย
กว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน ประชุม หรือโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวนั 
ประชมุไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ข้อ 42.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุ ไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คน หรือ 
ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดั ไปแล้ว ถึงหนึ่งชัว่โมง
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชุมเป็น อนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ร้อง ขอให้นดั
ประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 43.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ใน ที่ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม  ในการออกเสียง 
ลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่ จ านวนหุ้นที่ตนถืออยูโ่ดยถือวา่ หุ้นหนึ่งมีหนึง่ เสียง  การออกเสยีงลงคะแนนให้
กระท า โดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่น
วิธีการออกเสยีงลง คะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 44.  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้เสยีงหนึง่เป็น เสยีงชีข้าด 
44.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
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(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ ได้การออกหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้น

บุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้ นสามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และ ตลาด หลกัทรัพย์การ ออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 

(ฉ) การควบ หรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 45. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้ 

45.1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงาน ของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
45.2 พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
45.3 พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
45.4 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
45.5 เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
45.6 กิจการอื่น ๆ  

 


