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ข้อบังคับ (เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

ของ 

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

---------------------------- 

 

บทที่ 4 – การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิน้สุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง

หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกันทํา

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้

มีการประชุมผู้ถอืหุ้นภายในภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถอืหุ้น 

 

33. ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันและเวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ือง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาคํา

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

 

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหน่ึงให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของสาํนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสํานักงาน

สาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาํหนด 

 

34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หุ้นที่จาํหน่ายทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

35. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วหน่ึงชั่ วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 34 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัด

ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้

ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน



    

 

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่

ประชุม 

 

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม 

ในการนีต้้องดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาํดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

 

เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้วผู้ถอืหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่กาํหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

 

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองที่ ผู้ถอืหุ้นเสนอไม่

เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่วันและเวลาที่

จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่  วัน เวลา และระเบียบวาระการ

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ทั ้งนี ้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย 

 

37. ผู้ถอืหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถอืหุ้นชนิดใดคราวใด 

 

38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้

ถอืหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธาน

คณะกรรมการกาํหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทาํตามแบบที่

นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัดกาํหนด 

 

39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ซ่ึงที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน

ด้วยในข้อนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 

40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนน

เสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 

(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือแต่บางส่วนที่สาํคัญให้แก่บุคคลอื่น 

 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจาํกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 



    

 

ค. การทํา  แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่สําคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกาํไรขาดทุนกัน 

 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

 

จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท 

 

ฉ. การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 

ช. การควบหรือเลิกบริษัท 

 

41. การประชุมสามัญประจาํปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้คือ 

 

(1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน 

 

(3) พิจารณาจัดสรรกาํไร 

 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 

 

(6) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  
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