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ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ จํานวนไม่
น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดจะเข้าชื่อ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่ง (1)
เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอเพือ่
ทราบ เพือ่ อนุ มตั ิ หรือเพือ่ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ นทีป่ ระชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะ
กําหนดก็ได้
องค์ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่ จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ในกรณีน้ีให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในทีป่ ระชุมดังกล่าว
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ การแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนิ ธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ฉ) การเลิกบริษทั
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อื่น

