
  

 

 
 

ขอ้ 32.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 

แต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่น้อย

กว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 

ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอให้

เช่นนี�  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยที�จดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทันั�น เป็นเวลาติดต่อกนั 

3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั

สถานที�ที�จะให้เป็นที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�น ต้องอยู่ในทอ้งที�อ ั

สาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัที�ตั�งสาํนกังานใหญ่

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น 

25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถ้ือหุน้ทั�งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอการ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 

จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ข้อบังคบั  

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

หมวดที� 5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 

แต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่น้อย

นวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 

ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี

เช่นนี�  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา 

ระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยที�จดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทันั�น เป็นเวลาติดต่อกนั 

วนั 

สถานที�ที�จะให้เป็นที�ประชุมผูถ้ือหุน้นั�น ตอ้งอยู่ในทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งของสํานกังานใหญ่ หรือสํานักงาน

สาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บ

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นดัประชุมใหม่ 

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�  ไม่บงัคบัว่า

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นับ

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่น้อย

คน ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 

ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ

เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี

เดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา 

ระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น

เรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว 

วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยที�จดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทันั�น เป็นเวลาติดต่อกนั 

นเป็นที�ตั�งของสํานกังานใหญ่ หรือสํานักงาน

มาประชุมไม่น้อยกว่า 

ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บ

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

ชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ�งมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอการ

ถือหุน้ร้องขอให้นดัประชุมใหม่ 

วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลงันี�  ไม่บงัคบัว่า



  

 

 
 

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที�

นายทะเบียนกาํหนด โดยมอบใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซึ� งประธานกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี�  

ก. จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู่

ข. ชื�อผูร้ับมอบฉนัทะ 

ค. ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอ้ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรม

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้ผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ� งเป็นประธานใน

ที�ประชุม 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น  ในกรณีผูถื้อ

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถ้ือหุ้นคนนั�นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

ขอ้ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ในขอ้บงัคบันี�  หรือกรณีอื�นตามกฎหมายจะกาํหนดไว้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ะชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที�

โดยมอบใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซึ� งประธานกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี�   

นที�ผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้ผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ� งเป็นประธานใน

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ� งหุ้น  ในกรณีผูถื้อ

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นคนนั�นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียง

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที�ประชุมผูถ้ือหุ้น จะต้องได้รับความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

ในขอ้บงัคบันี�  หรือกรณีอื�นตามกฎหมายจะกาํหนดไว ้
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ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ะชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัที�และลายมือชื�อของผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที�

โดยมอบใหป้ระธานกรรมการหรือบุคคลซึ�งประธานกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

การให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ให้ผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ� งเป็นประธานใน

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้น  ในกรณีผูถ้ือหุน้คนใดมี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นคนนั�นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียง

จะต้องได้รับความ

เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 


