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ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้น คนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้ อยกว่ าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้น ที่จ าหน่ า ยได้
ทัง้ หมดจะเข้าชือ่ กันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อ
กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุม เพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที่ก าหนดไว้ใ นข้อ บั ง คับ ฉบับ นี้ ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสี่ ต้อ งร่ ว มกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ แก่บริษทั
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียนวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่ นวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทัง้ นี้ สถานที่ท่ีจ ะใช้เ ป็ นที่ป ระชุ ม จะอยู่ใ นจัง หวัด อัน เป็ นที่ตัง้ ส านั กงานใหญ่ข องบริษัท หรือที่อ่ืน ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้
ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่และในกรณีน้ใี ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้
ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดมี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้ กรรมการ และลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็ นเสียงชีข้ าด
(ข) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
(ค) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอืน่
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั มหาชนอืน่ มาเป็ นของบริษทั
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอื่น ใดเข้า จัด การธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ การควบรวมกิจ การกับ บุ ค คลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ การแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(5) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(6) การเลิกบริษทั
(7) การออกหุน้ กูเ้ พือ่ เสนอขายต่อประชาชน
(8) การควบรวมกิจการบริษทั กับบริษทั อืน่
ภายใต้บงั คับของข้อ 36 วรรคหนึ่ง การทารายการใดของบริษทั ไม่เกินขนาดรายการตามที่พระราชบั ญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ กาหนด ให้คณะกรรมการสามารถดาเนินการได้โดยให้เป็ นไปตามอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการของ
กลุ่มบริษทั (Delegation of Authority)
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คณะกรรมการ
ข้อ 17. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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