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ข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถอื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ีให้คณะกรรมการจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน (1) เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั หิ รือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็ นที่ตัง้ สานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่น
ทัวราชอาณาจั
่
กร
ข้อ 27. ในการประชุ ม ผู้ถ ือ หุ ้น ผู้ถ ือ หุ ้น อาจมอบฉัน ทะให้บุ ค คลอื่น เข้า ประชุ ม และออกเสีย งแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ปี ระธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รบั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบั มอบฉันทะ) มาประชุม
ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด
หรือมีผู้ถือหุ้น (ไม่ ว่ามาประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รบั มอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน ผู้ถือหุ้น
ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผู้ถือ หุ้น ซึ่ง
มาเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิ ใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ป ระธานกรรมการเป็ น ประธานที่ป ระชุ ม ถ้า ประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ น
ที่ป ระชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ไ ด้ ถ้า มีร องประธานกรรมการให้ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานที่ป ระชุม
ถ้า ไม่ม ีร องประธานกรรมการ หรือ มีแ ต่ ไ ม่ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วม
ประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุมดังกล่าว
ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณี ด ัง ต่ อ ไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข องจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจากัดอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
(ช) เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนทีถ่ อื ว่าหุน้ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงนัน้ มิให้ใ ช้บงั คับ กับกรณีท่ี
บริษัทได้ออกหุ้นบุรมิ สิทธิและกาหนดให้มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
ข้อ 30. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อ ที่ป ระชุมซึ่งแสดงถึง ผลการดาเนินการของ
บริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง

(4)

พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน

(6)

กิจการอื่นๆ
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