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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 31 32 33 34 และ 35 ที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อความที่เพิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ 

ข้อ 24 
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ่
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
กรรมการประชมุและด าเนินการใดๆ ในการประชมุดงักลา่วผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์
ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่
ประชมุแหง่เดียวกนั และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในประเทศ
ไทยขณะที่มีการประชมุ 

 
 
 
 
 

ข้อ 24 
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง

เดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม 
และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้
ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วย
วิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนัน้ 
และให้ถอืว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้

กรรมการประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
จะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม
จะต้องอยูใ่นประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ
ภาพแล้วแตก่รณี ของกรรมการทกุรายในท่ีประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทัง้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักล่าวและมีระบบ
ควบคมุการประชมุตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนั
สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและ
ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการ
ประชมุ รวมทัง้ข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบนัทึกดงักลา่วและมี
ระบบควบคมุการประชมุตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กรรมการบริษัทซึง่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วมาข้างต้นถือวา่เป็นการเข้าร่วมประชุมอนั
สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการที่บญัญัติไว้ใน
กฎหมายและข้อบงัคบันี ้

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 25 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 25 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุม
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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ประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัด
ให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไ ว้ เ ป็นหลักฐาน ด้วย โดยอาจ จัดเก็บใน รูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31 
  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่

ข้อ 31 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 
โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่ิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนั
หรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็
ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่
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คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

        ทัง้นี ้การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้น
สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุม
ด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่ ใช้บังคับในขณะนั้น หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องนัน้มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถอืว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับนี ้

ข้อ 32 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดย

ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน

ข้อ 32 
        ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม
โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุม
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หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่
สาม (3) วนั 

 
 
 
 
 
 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ในหนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อย
กว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้อง
จัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจ
จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

        ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 

มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีส่บิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง 
(1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 33 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 

หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง 
(1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่
ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 34 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคน
ใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 34 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแตไ่ม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 
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ข้อ 35 
ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึ่งเสียง 

และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
 

1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็น

ของบริษัท 

ข้อ 35 
        ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ให้หุ้น
หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด      
ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่

บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมา

เป็นของบริษัท 

การแก้ไขเพิม่เติม
เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชก าหนดวา่
ด้วยการประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
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ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม หมายเหตุ 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 

 


