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ขอ้บงัคบัของบรษิัท ("AOA") เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 
หมวดที ่4 : การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 33 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่  (4) เดือนนบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือสถานที่
อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

 
ข้อ 34  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมอใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้
ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กว่าย่ีสิบหา้คน (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้  ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือเช่นวา่นัน้จากผูถื้อหุน้ 

 
ข้อ 35 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีช่ืออยู่

ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฎในทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัเดียวกนั  ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่าว ย่อมไม่
ถกูกระทบกระเทือนแมว้า่ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปร ะชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ข้อ 36 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชมุสามญั หรือการประชมุวิสามญั ใหค้ณะกรรมการจดัท า

หนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้ม
ดว้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณารวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อน
วนัประชมุดว้ย ค าบอกกล่าวที่ส่งใหบ้รรดาผูถื้อหุน้นัน้ ใหส้่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

 
ข้อ 37 ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนงัสือ

มอบฉนัทะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผุถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
(ข) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด  ณ ที่ประชุม
ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

 
ข้อ 38  กรณีที่มีการมอบฉันทะบุคคลทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกสี

ยงตามจ านวนที่ไดร้บัมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสว่นตวัในกรณีที่ตนเป็นผูถื้อหุน้ 
 
ข้อ 39 ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่

ย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หนึ่งใสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ข้อ 40  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
เลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 
ข้อ 41 ผูเ้ป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผูถื้อหุน้ไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้

และใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนัและเวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไปดว้ย แต่ในที่ประชมุซึ่งไดเ้ลื่อนมานัน้
หา้มมิใหป้รึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่คา้งคามาแต่วนัประชุมครัง้ก่อน  อนึ่งวิธีการส่งค าบอก
กล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ 36 

 
ข้อ 42 ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทว่าดว้ยการ

ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเม่ือที่ประชมุ 
 
เม่ือพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชมุอีกก็ได ้
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ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง  หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อ
หุน้เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แตก่รณีและจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ 
วนั เวลาและระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 
ข้อ 43 เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี  ้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็น

การออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงผูถื้อหุน้
รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนจ ากดัหรอืบรษิัทจ ากดัมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญั

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดย
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุของบรษิัท 
(ฉ) การออกหุน้บรุมิสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้หรอื

หุน้กูห้รอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดที่อาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การควบหรอืเลิกบรษิัท 
(ซ) การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

 
ข้อ 44  กิจการอนัที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าอย่างนอ้ยมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษิัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 
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เอกสารแนบที ่1 

 

ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์กลง
เข้าท ารายการที่ เก่ียวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส  าคัญของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก  าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 


