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ข้อบังคับบริษทั
หมวดที 4
การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดั ขึน ณ ห้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอืน
ใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 34. ให้มกี ารประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ อย่างน้อยหนึงครัง การประชุมเช่นทีว่านีให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระทําภายในสีเดือนภายหลังการสินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนๆให้เรียกว่า ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะ
เห็นสมควร หรือเมือผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ ( / ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้
ทังหมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ โดยในหนังสือ
ขอร้องนันจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพือการใดไว้ให้ชดั เจน ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายในสีสิบห้า ( ) วัน นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทังหลายทีเข้าชือกันหรือผูถ้ ือหุน้
คนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบังคับไว้นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้าวัน ( ) นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอัน
จําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีครังใด จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 36. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครังนันให้แก่บริษัท
ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียน
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึงคําบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
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ข้อ 36. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่าย
ได้ทงหมด
ั
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะ ให้ผอู้ นเข้
ื าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
ก.
จํานวนหุน้ ซึงผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
ข.
ชือผูร้ บั มอบฉันทะ
ค.
ครังของการประชุมและมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยู่แล้ว หรือมิได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ได้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เกินกว่าหนึงราย ผูร้ บั
มอบฉันทะนันมีสิทธิออกเสียงได้เท่ากับจํานวนของการแต่งตังทีได้รบั นอกเหนือจากสิทธิออกเสียงของตนทีมีอยูแ่ ล้วในฐานะผู้
ถือหุน้
ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึง (1) หุน้ มีเสียงหนึง (1) เสียง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผู ้
ถื อหุ้น คนนันไม่ มีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการออกเสีย งเลือกตังกรรมการ และการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถื อคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสีย ง
เท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บคุ คลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี ยวกับ การให้เช่ ากิจ การของบริษั ท ทังหมดหรือบางส่ว นที สํา คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
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(จ) การเพิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
(ช) การปรับโครงสร้างหนี โดยการออกหุน้ ใหม่ เพือชําระหนีแก่เจ้าหนีตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุน
(ซ) กรณีอนใดตามที
ื
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 39. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม ซึงเป็ นกิจการทีทางบริษัทได้ดาํ เนินการไปในระยะรอบปี ที
ผ่านมา
2) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
4) เลือกตังกรรมการและคณะกรรมการทีออกตามวาระ
5) แต่งตังผูส้ อบบัญชี
6) กิจการอืนๆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

