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หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากที่กลา่วมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุน้คนหนึ่ง(1) หรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกันทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการ

ที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การ

ประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น

ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้

ภายในสี่สิบหา้(45)วันนับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที่เกิดจากการ

จดัใหมี้การประชมุและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจาํนวนผูถื้อหุน้

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไวใ้นขอ้ 32.ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน

รบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 

ยี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได ้

ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

 

การประชมุผูถื้อหุน้เม่ือไดเ้รียกนดัเวลาใดๆถา้ไดล้ว่งเวลานัน้ไปแลว้หนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจาํนวน 

ผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชุมยงัไม่ครบองคป์ระชุมและถา้การนดัประชุมนัน้ไดเ้รียก

นดัโดยผูถื้อหุน้รอ้งขอก็ใหเ้ลิกการประชมุและใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไปถา้การประชมุนัน้เรียกนดั

โดยคณะกรรมการก็ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด 

(7) วนัก่อนประชมุการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่ 10 
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ขอ้ 33.  ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 
 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดถ้า้มีรองประธานกรรมการ

ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้

ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบยีบ 

  วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า 

เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

วันประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม 

(3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย 
 

การสง่หนงัสือนดัประชมุใหส้ง่มอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรงหรือสง่โดยทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียนก็ไดใ้หค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานที่อ่ืนใดในราชอาณาจกัรไทยที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุ

 ตามวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ 35. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทว่าดว้ยการ 

ประชมุในการนีต้อ้งดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ

เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลี่ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

  

เม่ือที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  

ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดั

ประชมุอีกก็ได ้

 

ในกรณีที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามลาํดบัวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่

เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณีและจาํเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณาใหท้ี่ประชมุกาํหนดสถานที่วนัและ

เวลาที่จะประชมุครัง้ที่ต่อไปและใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่วนัเวลาและระเบียบ

วาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุทัง้นีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดั

ประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 
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ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1)  

  หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอและที่ประชมุ

ลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบัสว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานที่

ประชมุกาํหนด 

 

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้

นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถา้มี 

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรือบางสว่นที่สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชนหรือบรษัิทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การทาํแกไ้ขหรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรือบางสว่นที่ 

สาํคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรือการควบรวมกิจการ

กบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การเลิกบรษัิท 

(ช) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอ่ืน 

(ฌ) การดาํเนินการอ่ืนๆตามที่กฎหมายบญัญัติไวว่้าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม 

ในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ขอ้ 37.  กิจการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุณวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระและกาํหนด 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
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(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 38.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลผูซ้ึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชมุและออกเสียง 

ลงคะแนนแทนตนก็ไดก้ารมอบฉนัทะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการกาํหนดณสถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมหนังสือ

มอบฉนัทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนด 

 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุน้

มอบฉันทะมีรวมกันเวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้

ซึ่งมอบฉนัทะเพียงบางคนโดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

 

การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

ขอ้ 39.  การประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรือคณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทอาจจะจดัใหมี้การประชมุผ่านสื่อ 

อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งซึ่งรวมถึงประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ

ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการ

ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 
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Attachment 10 
 

Section 6 

Shareholder Meeting 

Article 31. The Board of Directors shall hold an annual general meeting of shareholders within four 

(4) months from the end of the fiscal year of the Company. 

Shareholders' meetings other than the foregoing shall be called extraordinary general 

meetings, whereby the Board of Directors may call an extraordinary general meeting 

whenever it deems appropriate or one (1) or more shareholders with shares totaling not 

less than ten (10) percent of the total number of shares sold shall submit their names 

together for requesting the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at 

any time, provided that the matters and reasons for the request must be specified. In 

such case, the Board of Directors must arrange a meeting of shareholders within forty-

five (45) days from the date of receipt of the request from the shareholders. 

In the event that the Board of Directors does not hold a meeting within the period 

specified in paragraph three, all shareholders who have name or other shareholders 

amalgamated with the required number of shares shall call the meeting themselves within 

forty-five (45) days from the expiration of the period under paragraph two. In such a case, 

it shall be deemed that the meeting of shareholders is convened by the Board of 

Directors which the Company shall be responsible for the necessary expenses arising 

from the arrangement to have meetings and provide reasonable facilitation. 

In the event that it appears that the shareholders' meeting is summoned for any 

shareholders meeting under the third paragraph, the number of shareholders attending 

the meeting is not required to form a quorum as specified in Article 32. The shareholders 

under the third paragraph must be jointly responsible to reimburse the expenses incurred 

from holding the shareholders' meeting to the Company. 

Article 32. In a shareholders meeting, there must be shareholders and proxies from shareholders 

(if any) attending the meeting of not less than twenty-five (25) persons or not less than 

half (1/2) of the total number of shareholders and must have shares amounting to not 

less than one-third (1/3) of the total number of shares sold to constitute a quorum. 
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If the meeting of shareholders has been called for any time, if the time has passed by 

one (1) hour, but the number of shareholders attending the meeting and the total amount 

of shares had not yet constituted a quorum: if the meeting is called by the shareholders' 

request, the meeting shall be canceled and that meeting shall be suspended; if such 

meeting is called by the Board of Directors, a new appointment shall be made by sending 

the notice calling for the meeting to the shareholders within not less than seven (7) days 

from meeting. For the consequent meeting, a quorum is not required. 

 

Article 33. At the shareholders' meeting, the Chairman of the Board shall preside over the   

meeting. 

In the event that the Chairman of the Board is not present at the meeting or is unable to 

perform his duties, if there is a Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall preside. If there 

is no vice chairman or there is, but is unable to perform his duty, the shareholders present 

at the meeting shall elect one (1) shareholder to be the chairman of such meeting. 

Article 34. In calling for the shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice 

calling for the meeting, specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the 

matter to be proposed to the meeting together with reasonable details, clearly stating 

that it is a matter to be proposed, to be informed, for approval, or for consideration, as 

the case may be, including the opinion of the Board of Directors on such matters, which 

are to be delivered to the shareholders and the registrar at least seven (7) days before 

the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper for at 

least three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date. 

Sending of meeting invitation letter may be delivered directly to the recipient or 

representative of the recipient, or by registered mail. 

The Committee shall determine any other place in the Kingdom of Thailand to be used 

for the meeting under paragraph one. 

 

Article 35. The Chairman of the shareholders' meeting has the duty to control the meeting in 

accordance with the regulations of the Company. In this regard, the meeting must be 

conducted in accordance with the order of the agenda specified in the notice calling for 
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the meeting, unless the meeting passes a resolution to change the order of the agenda 

with a vote of not less than two-thirds (2/3) of the number of shareholders attending the 

meeting. 

Upon completion of the consideration under the first paragraph, the shareholders 

holding shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total issued shares can 

request the meeting to consider matters other than those specified in meeting invitation 

letter. 

In the event that the meeting does not complete consideration of the agenda according 

to the first paragraph, or does not complete consideration of matters proposed by the 

shareholders under the second paragraph, as the case may be and it is necessary to 

postpone the consideration, the meeting shall specify the place, date and time for the 

next meeting. The Board of Directors shall send a notice calling for the meeting 

specifying the place, date, time, and agenda to the shareholders at least seven (7) days 

prior to the meeting date. The notice of the meeting shall be published in a newspaper 

at least three (3) day prior to the meeting date. 

 

Article 36. In voting at the shareholders' meeting, whether by open method or by secret vote, one 

(1) share is deemed to be one (1) vote. 

Voting shall be done openly, unless at least five (5) shareholders request a secret vote 

and the meeting resolves accordingly. The secret voting method shall be as prescribed 

by the Chairman of the meeting 

Any shareholder who has any special interest in any matter has no right to vote on such 

matter except for voting for the election of directors. The resolution of the shareholders' 

meeting must consist of the following votes: 

(3) In an ordinary event, if for a majority vote by the shareholders who attend the 

meeting and cast their votes is equal, the Chairman of the Meeting shall have one 

(1) additional vote as a casting vote. 

(4) In the following cases, a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number 

of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote is 

required: 
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(a) sale or transfer of all or a significant part of the Company's business to another 

person 

(b) the purchase or acceptance of the business transfer of a private company or 

other public company to the Company 

(c) making, amending, or terminating the lease of the entire or significant portion 

of the Company's business, the assignment of any other person to manage the 

Company's business, or the merger with other persons for the purpose of 

sharing profit and loss together 

(d) an amendment to the Memorandum of Association or the Articles of Association 

of the Company 

(e) an increase or decrease in the registered capital of the Company 

(f) dissolution of the Company 

(g) issuance and offering of debentures of the Company. 

(h) merger with other companies 

(i) performing other activities as provided by law that a vote of not less than three-

quarters (3/4) of the total number of votes of shareholders present at the 

meeting and having the right to vote is required. 

 

Article 37. The businesses that the annual general meeting of shareholders should call the meeting 

are as follows: 

(1) Acknowledge the report of the Board of Directors showing the Company's activities 

over the past year 

(2) To approve balance sheet and profit-loss account at the end of fiscal year of the 

Company 

(3) To consider and approve the allocation of profits and the payment of dividends. 

(4) Consider electing new directors to replace those who retire by rotation and 

determine the remuneration 

(5) Consider appointing an auditor and setting audit fees, and 

(6) Other ventures. 
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Appointment of Proxy for Shareholders Meeting and Right of Shareholders to Vote 

Article 38. In the shareholders meeting, the shareholder will appoint a person who is sui juris to 

attend and vote on his behalf. The proxy must be assigned with approval made in writing, 

signed by the proxy grantor, and passed to the Chairman of the Board or the person 

designated by the Chairman at the meeting place before the proxy attends the meeting. 

In voting, the proxy shall be deemed to have votes equal to the total number of votes that 

the proxy grantor(s) has totaled, unless the proxy has declared to the meeting prior to 

voting that he or she will vote on behalf of only a certain proxy grantor by specifying the 

name of the proxy grantor and the number of shares held by the proxy grantor. 

 

Organizing meetings through electronic media 

Article 39. The meeting of the Board of Directors or the Company's sub-committees may be 

arranged via electronic media in accordance with the relevant laws, including the 

Announcement of the National Council for Peace and Order No. 74/2557 dated 27 June 

2014 Subject: Electronic Conference, and Announcement of Ministry of Information and 

Communication Technology on Security Standards of Electronic Conference B.E.2557 

(2014). 

 

 

 


