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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ โดย
ระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดยชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดทํา
ประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
้
่งเข้ าชื่อกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้เข้ าหุ้นทังหลายซึ
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ ตามจํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
ตามระยะเวลาในวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการจัดให้ มีประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุวนั เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
้ องอยู่
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของสํ
ั้
านักงานใหญ่หรื อสํานักงานสาขาหรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา
หรื อจังหวัดอื่นหรื อสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
แล้ วแต่วา่ จํานวนใดจะน้ อยกว่า และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทังหมดเมื
้
่อล่วงเลยเวลาไปถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่วมประชุมไม่
้ นอัน
ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมครัง้ นันเป็
ระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้ องมีรายการเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีการระบุจํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะ และครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบ
ฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกําหนดในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ประชุม
ข้ อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คล และ/หรื อนิติบคุ คล อื่น
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นมาเป็ นของบริษัท
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่ม หรื อลดทุนของบริษัท
(ซ) การควบหรื อเลิกบริษัท
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