สิงทีส่งมาด้วย
ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมีหนุ้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรือผูถ้ อื หุน้ จํานวนไม่
น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดจะเข้
ั
าชือ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึง (1)
เดือน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือนันจากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน
ทังนี สถานทีทีจะใช้เป็ นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้
องค์ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทังหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ในกรณีนให้
ี สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

สิงทีส่งมาด้วย
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทประธานกรรมการไม่
ี
อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้ทประชุ
ี มเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในทีประชุมดังกล่าว
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึงมีเสียงหนึง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรืองใด ผูถ้ อื หุน้ คนนันไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ และมติของ
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอืนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนิ ธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ฉ) การเลิกบริษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อืน

