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ข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
 
หมวดที่ 6: การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
33. การเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
 (ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้หรือ  

(ข) ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือ              
ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่ 25 ท่านซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทั้ งหมด เขา้ช่ือกันท าหนังสือพร้อมเหตุผลท่ีชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้และคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผูหุ้้น
ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 
34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อ               
ท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมติั หรือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ 

(ข) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนประชุม และ 
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขา้งต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า                   

3 วนั 

บริษทัฯ รับทราบเร่ืองค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 21/2560 ท่ีไดแ้กไ้ขเร่ือง
สิทธิของ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการร้องขอให้มีการจดัประชุมโดยลดสัดส่วนจ านวนหุ้นในการใชสิ้ทธิร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมได้เป็นร้อยละ 10 (จากเดิมไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด 

ทั้งน้ี มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด) 
บญัญติัว่าขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั ดงันั้น ในกรณีท่ี
ข้อบังคับของบริษัทฯ ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ส่วนท่ีขดัหรือแยง้ดงักล่าวจะไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้โดยตอ้งถือเอาตามบทบญัญติัของ
พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดับงัคบัแทน 

ดงันั้น กรณีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 33(ข) จึงไม่สามารถใช้บงัคบัได้อีกต่อไป โดยตอ้งบงัคบั
ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดัตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ท่ี 21/2560 โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แต่อยา่งใด  
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35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไ ม่น้อยกว่า                       
25 ท่าน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของจ านวนหุน้ ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

เม่ือล่วงเวลานัดของการประชุมผู ้ถือหุ้นคร้ังใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมยงัไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 วรรคแรก 
(ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุม

ใหม่ โดยส่งหนงัสือนดัประชุมนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่
ตอ้งลงโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35 วรรคแรก 
 

36. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับองบริษทัว่าด้วยการ
ประชุมผูถื้อหุ้น และจะต้องด าเนินการประชุมให้เป็นตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ                     
นัดประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า                       
สองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุม 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) ซ่ึงมีหุ้น                 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม  (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ี                              
ผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ   ตามวรรคสอง และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั 
และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป โดยก าหนดให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาหนงัสือประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 
37. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ      
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุน้หน่ึงเป็น
เสียงหน่ึง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 
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(ข) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ                 
ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้
นบัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
2. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
3. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซ้ือ หรือเช่าซ้ือแบบลิสซ่ิงกิจการของ

บริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
4. การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
5. การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
6. การแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
7. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 
8. การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
9. การควบบริษทัตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
10. การเลิกบริษทัตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

 
38. การลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอและท่ีประชุม              

ผู ้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้ นและผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ้น (ถ้ามี)                               
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

 
39. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัพึงกระท ามีดงัน้ี 

(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ                     
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีออกตามวาระ และ 
(ง) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 

 
หมวดที่ 5: กรรมการและการประชุมคณะกรรมการ 

  
15. เว้นแต่ท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 20 ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเลือกตั้ งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ผูถื้อหุน้ท่านหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่มั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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(ค) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับ       
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น                       
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ถา้จ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 
3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมการออกตามจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 

17. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 
20. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบัติและ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68  แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
เขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่านดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่ในกรณี ท่ี
วาระของกรรมการท่านดังกล่าวเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งน้ี  หากต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวน
กรรมการเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการท่ีเหลืออยูจ่ดัให้มีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลงทั้งหมดนั้น ภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการว่างลง      
จนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 

บุคคลซ่ึงจะไดรั้บเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่านท่ีตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

  
21. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการท่านใดพน้จากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี)                 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 
หมวดที่ 7: การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 
40. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 
41. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
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42. คณะกรรมการตอ้งด าเนินการให้ผูส้อบบญัชีจัดท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทัให้เสร็จส้ินก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

 
43. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ 
(10%) ของทุนจดทะเบียน 

 
44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่                       

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
 
45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือคณะกรรมการ

เห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้เม่ือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ใหค้ณะกรรมการรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 
46. เม่ือบริษทัหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษทัจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ                   
ท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมติั 

(ข) แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และ 
(ค) โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 
47. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีแก่ผูถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(ก) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
48. บริษัทจะต้องโฆษณางบดุลในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 คร้ังภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุม                        

ผูถื้อหุน้อนุมติั 
 
49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
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50. ผูส้อบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั 

ในการน้ี ให้ผูส้อบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของ
บริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทั้ งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการของบริษทัได ้

 
51. ผูส้อบบญัชีตอ้งเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจะต้องส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้ จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 


