ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี ของบริษัท
ข้ อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจาปี ให้ เรี ยกการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 34.การเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทาได้ โดย
(ก) คณะกรรมการซึง่ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรื อ
(ข) ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 ท่าน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่ได้ จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดเข้
้
าชื่อกัน
ทาหนังสือพร้ อมเหตุผลที่ชดั เจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และ
คณะกรรมการจะต้ องดาเนินการจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ข้ อ 35.ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) จัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อ
พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้ างต้ นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้ างต้ นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และมอบให้ แก่บคุ คลซึง่ ผู้ถือหุ้นกาหนดไว้
ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนของผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย

ได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้หุ้นที่บริษัทเป็ นเจ้ าของเองนันไม่
้ นบั เป็ นองค์ประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อล่วงเวลานัดการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง แต่จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่วมประชุมยังไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดในข้ อ 36 วรรคแรก
(ก) ถ้ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
(ข) ถ้ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36 วรรคแรก
ข้ อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทว่าด้ วยการประชุมผู้ถือ
หุ้น และจะต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลา ที่จะประชุมครัง้ ต่อไป
โดยกาหนดให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีปกติให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้น
หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้
ขาด
(ข) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
(1) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(2) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัท

(3) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่า เช่าซื ้อหรื อเช่าซื ้อแบบลิสซี่ง ซึง่ กิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(4) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(6) การแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
(7) การเพิ่มทุน หรื อการลดทุน
(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 หรื อ
(10)

การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535

(11)

การออกหุ้นเพื่อชาระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียงของมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้ องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่
ผ่านมา
(ข) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(ค) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการท่
้
านที่ออกตามวาระ และ
(ง) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(จ) พิจารณากิจการอื่นๆ

