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ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ (น ณ ห้ องทีอันเป็ นทีตังสํ
( านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ทีอืน
ใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 34. ให้ มกี ารประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยหนึงครัง( การประชุมเช่นทีว่านี (ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ กระทําภายในสีเดือนภายหลังการสิ (นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมีอใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง
ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั(
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคน ซึงมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั(
เข้ าชือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้ อง
ขอนันจะต้
( องระบุวา่ ให้ เรียกประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
( คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้ อมทังความเห็
(
นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึงคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
( โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
(
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั(
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง( ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
( เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
( ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง( หลังนี (ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะ ให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้ องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอย่าง
น้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี (
ก.
จํานวนหุ้นซึงผู้มอบฉันทะนันถื
( ออยู่
ชือผู้รับมอบฉันทะ
ข.
ค.
ครัง( ของการประชุมและมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นผู้ถือหุ้นอยูแ่ ล้ ว หรื อมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้น ได้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึงราย ผู้รับ
มอบฉันทะนันมี
( สทิ ธิออกเสียงได้ เท่ากับจํานวนของการแต่งตังที
( ได้ รับนอกเหนือจากสิทธิออกเสียงของตนทีมีอยูแ่ ล้ วในฐานะผู้
ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น
การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในทีประชุมใหญ่ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกิจการดังต่อไปนี ( จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
(
้ ถือหุ้นของบริษัทซึงมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
(
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข.
การซื (อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค.
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
(
หรื อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 39. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี (
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม ซึงเป็ นกิจการทีทางบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในระยะรอบปี ที
ผ่านมา
2) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
4) เลือกตังกรรมการและคณะกรรมการที
(
ออกตามวาระ
5) แต่งตังผู
( ้ สอบบัญชี
6) กิจการอืนๆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

