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ข้อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรี ยกว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นวิสามัญ
กรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้รวม
ทั้งหมดหรื อจานวนผูถ้ ื อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ
(1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดสามารถเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ้นวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้นจากผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว
ข้อ 31. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อแจ้งนัดประชุมโดยระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อน
วันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)
วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อที่
อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดจึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัด
เพราะผูถ้ ื อหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ื อหุ้ นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และในกรณี น้ ีให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่ ประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 34. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1.) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยให้ นับ หนึ่ งหุ้ นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ป ระธานในที่ ป ระชุ มออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2.) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญของบริ ษทั ให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั
ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุน
กัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การเลิกบริ ษทั
(ช) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 35. กิจการที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2.) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3.) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
(4.) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
(5.) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6.) กิจการอื่น ๆ

