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ขอบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่กําหนดในขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
 การปดสมุดทะเบียน :
ขอบังคับบริษัท ขอ 7 ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา (ถามี)
ไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน (โปรดพิจารณามาตรา 60 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด)
 การเรียกประชุมผูถือหุน :
ขอบังคับบริษัท ขอ 21 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญ
ประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเรียกประชุมผูถือหุนเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกัน
นับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบ
หาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดหมด จะเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การขอใหเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน (โปรดพิจารณามาตรา 98, มาตรา 99 และ
มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุน
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
ตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้น
ใหแกบริษัท
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ขอบังคับบริษัท ขอ 22 ในการประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียด
ตามสมควร และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอ ยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 6, มาตรา 29 และมาตรา 101
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
 องคประชุม :
ขอบังคับบริษัท ขอ 23 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)
มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหนุ นับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103
วรรค 1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมโดยตําแหนง หากประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
(โปรดพิจารณามาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับ
วาจะตองครบองคประชุม (โปรดพิจารณามาตรา 103 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
 คะแนนเสียง :
ขอบังคับบริษัท ขอ 24 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนทีต่ นถือ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ คือ
(1) ในกรณีทั่วไป ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(โปรดพิจารณามาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 2 – 4 และ 6)
(2) ในการกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(โปรดพิจารณามาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
(ในการประชุมครั้งนี้ คือ ระเบียบวาระที่ 5)
ข อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข อ 10 ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น เกิ น จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ พึ ง เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให ผู เป น ประธาน
ในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด
(โปรดพิจารณามาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
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การมอบฉันทะ :
ขอบังคับบริษัท ขอ 25 การมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือหุน จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ
เพียงรายเดียว
ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนได
(โปรดพิจารณามาตรา 34 และมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด)
สิ่งที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด


มาตรา 53 : หุนนั้นจะแบงแยกมิได

ถาบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปจองหุน หรือถือหุน หุนเดียวหรือหลายหุนรวมกัน บุคคลเหลานั้นตอง
รับผิดรวมกัน ในการสงใชเงินคาหุนและเงินที่สูงกวามูลคาหุน และตองแตงตั้งใหบุคคลในจํานวนนั้น
แตเพียงคนเดียวเปนผูใชสิทธิในฐานะเปนผูจองหุนหรือผูถือหุน แลวแตกรณี
 มาตรา 100 : ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน
ในกรณี ที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุน
ทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุน
ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด
จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือหุนตามวรรคสอง
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท”
 มาตรา 105 : ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถือหุนเสนอไมเสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย
 มาตรา 108 : ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาไดมีการนัดประชุม หรือลงมติโดยไมปฏิบัติตาม
หรือฝาฝนขอบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ผูถือหุนไมนอยกวาหาคน หรือผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะรองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติ
ในการประชุมครั้งนั้นก็ได แตตองรองขอตอศาล ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ
ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนมติของที่ประชุมผูถือหุนตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทแจงไปยังผูถือหุน
ภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
 มาตรา 112 : คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทําขึ้นในระหวางรอบปบัญชี เพื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชี
กําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
 มาตรา 115 : การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทา ๆ กัน เวนแตจะมีขอบังคับกําหนดไวเปนอยางอืน่
ในเรื่องหุนบุริมสิทธิ โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เมื่อขอบังคับของบริษัทกําหนดใหทําได คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
ไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวตอง
รายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลนั้นใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน กับใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้น
ในหนังสือพิมพดวย
 มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
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 มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ
ของบริษัท
 มาตรา 125 : ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน และมีหนาที่
เขารวมประชุม ในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
 มาตรา 127 : บริษัทตองจัดสงรายงานประจําป พรอมกับสําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ที่ผูสอบบัญ ชีไดตรวจสอบและที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลว และสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน
เฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกําไร และการแบงเงินปนผล โดยมีผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ลงลายมือชื่อรับรองวาถูกตองไปยังนายทะเบียน สําหรับงบดุลนั้น บริษัทตองโฆษณาใหประชาชนทราบ
ทางหนั งสือ พิ ม พ มี กําหนดเวลาอยางน อ ยหนึ่ งวัน ด วย ทั้ งนี้ ภายในหนึ่ งเดื อนนั บแต วัน ที่ ที่ ป ระชุม
ผูถือหุนอนุมัติ
 มาตรา 145 : การกูเงินของบริษัทโดยการออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหนํามาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มติที่ใหออกหุนกูตามวรรคหนึ่งตองใชมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 มาตรา 218 : ผูใดเขารวมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือในที่ประชุมผูถือหุน และลงคะแนนออกเสียง
หรืองดลงคะแนนเสียง โดยลวงวาตนเปนผูจองหุน ผูถือหุน หรือผูมีสิทธิออกเสียงแทนผูจ องหุน หรือผูถือหุน
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ผูใดใหอุปการะแกการกระทําความผิดในวรรคหนึ่ง โดยสงมอบเอกสารแสดงการจองหุน หรือใบหุน
ซึ่งไดใชเพื่อการดังกลาวแลว ตองระวางโทษเชนเดียวกัน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 มาตรา 33 : หามมิใหบริษัทเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม ประเภทหุน หุนกู ตั๋วเงิน ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนกู และหลักทรัพยอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด เวนแต
(1) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่เขาลักษณะตามมาตรา 63
(2) ไดรับอนุญาตจากสํานักงานและปฏิบัติตามมาตรา 65 หรือ
(3) เปนการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนจํากัดตอผูถือหุนตามสัดสวน
การถือหุน โดยไดรับชําระราคา เต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน
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มาตรา 35 : การขอเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและการอนุญาตตามมาตรา 32 มาตรา 33 และ
มาตรา 34 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนอาจประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้ ไวดวยก็ได
(1) สัดสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(2) ระยะเวลาในการเสนอขายหลักทรัพย
(3) การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพย
(4) การรับชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพย
(5) การเก็บรักษาและการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินคาจองหลักทรัพย
(6) เงื่อนไขอื่นที่จําเปนในการรักษาผลประโยชนประชาชน ผูลงทุน

มาตรา 89/26 : ในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตองเปนผูถือหุนที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนให เป นไปตามที่ ปรากฏในทะเบี ยนผู ถื อหุ น ณ วันเดี ยวกั นนั้ น ทั้ งนี้ สิ ทธิ ของบุ คคลดั งกล าว
ยอมไมไดรับผลกระทบ แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุมผูถือหุนจะมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน
สองเดือน แตตองไมกอนวันที่คณะกรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการ
กําหนดวันเพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
-------------------------

