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ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น คราวอื่น นอกจากที่ก ล่ า วแล้ว ให้เ รีย กว่ า การประชุ ม วิส ามัญ คณะ
กรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะ กรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื
หุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุม ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับ
ไว้นนั ้ จะเรียก ประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้ ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถอื หุ้นตาม
วรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ า
เป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดอื่นทัวราชอาณาจั
่
กรตามทีค่ ณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้อ 29. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบ
ทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกาหนด ณ ทีป่ ระชุม
ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 30.ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือมีผู้ถอื หุน้ และ
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ผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ป ระธานกรรมการนัง่ เป็ น ประธานที่ป ระชุ ม ในกรณี ท่ีป ระธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกผู้
ถือหุน้ คนหนึ่งซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 31.ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กูข้ องบริษทั
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
ข้อ 32. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี
ทีผ่ ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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