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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ที/เกี/ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวด 3
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 14 ให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี= (4) เดือนนับแต่วนั สิ Iนสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท การประชุมเช่นนี Iให้ เรี ยกว่า
“การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื=นนอกจากนี Iให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรี ยก
ประชุมวิสามัญเมื=อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 15 ผู้ถือหุ้นหนึง= (1) คนหรื อหลายคนซึง= มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที=จําหน่ายได้ ทงหมด
ัI
จะเข้ าชื=อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการวิสามัญเมื=อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื= องและ
เหตุผลในการที=ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี I คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส= บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที=ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที=คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ=ง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
I
=งเข้ าชื=อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื=นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที=บงั คับไว้ นนจะเรี
ัI
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี=สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ=ง ในกรณีเช่นนี I ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที=คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจําเป็ นที=เกิดจากการจัดให้ มีประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที=ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที=เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครังI ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ=ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที=กําหนดไว้ ในข้ อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จา่ ยที=เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครังI นันให้
I แก่บริ ษัท
ข้ อ 16 ให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนันให้
I ระบุสถานที= วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื= องที=จะเสนอต่อที=ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร ทังนี
I I ไม่วา่ จะเป็ นเรื= องที=จะ
เสนอเพื=อทราบ เพื=ออนุมตั ิหรื อเพื=อพิจารณา รวมทังความเห็
I
นของคณะกรรมการในเรื= องดังกล่าว ให้ โฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้ วย
ข้ อ 17 ให้ สถานที=ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ Iน ณ ท้ องที=อนั เป็ นที=ตงสํ
ั I านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ
ณ ที= อื= น ใด ตามที= ค ณะกรรมการจะกํ า หนด ทังI นี I บริ ษั ท และคณะกรรมการต้ อ งอํ า นวยความสะดวก โดยจัด
กระบวนการ และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที=สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครังI หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ=ง (1)
เสียง การลงคะแนนเสียงให้ กระทําโดยวิธีการชูมือ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยห้ า (5) คนร้ องขอและที=ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ
ข้ อ 18 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื=นออกเสียงลงคะแนนแทน ทังนี
I I การมอบฉันทะนันต้
I องทําเป็ นหนังสือและลงลายมือ
ชื= อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ=งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที=
ที=ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที=นายทะเบียนกําหนดไว้ ซงึ= อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี I
(1) จํานวนหุ้นที=ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(2) ชื=อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครังI ที= และวัน เดือน ปี ของการประชุมที=มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 52 -

เอกสารแนบลําดับที0 6
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที=ผ้ ถู ือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน
เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที=ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื=อ
ผู้มอบฉันทะ และจํานวนหุ้นที=ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี=สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึง= หนึง= (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
I
ซึง= ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง= ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ที=จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ัI
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที=มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ วถึงหนึง= (1) ชัว= โมง และมี
ผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที=กําหนดไว้ ในวรรคหนึง= ให้ ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที=การเรี ยกประชุม
นันมิ
I ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ เรี ยกประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี= (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังI ใหม่นี Iไม่จําต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 20 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที=ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที=ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที=ได้
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที=ประชุมแทน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที=ได้ ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซึง= มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง= เป็ นประธานที=ประชุม
ข้ อ 21 ประธานที=ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี I ตามลําดับระเบียบวาระที=กําหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที=ประชุมจะมีมติให้ เปลี=ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง= เข้ าร่วมประชุม
เมื=อที=ประชุมได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง= แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง= ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง= ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ที=จําหน่ายได้ ทงหมดอาจขอให้
ัI
ที=ประชุมพิจารณาเรื= องอื=น นอกจากที=กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ในกรณีที=ที=ประชุมพิจารณาเรื= องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง= หรื อพิจารณาเรื= องที=ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จตาม
วรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลื=อนการพิจารณา ให้ ที=ประชุมกําหนดสถานที= วัน และเวลาที=จะประชุมใน
คราวต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที= วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
I Iให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 22 มติของที=ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี I
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ=งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที=ประชุมออกเสียงเพิ=มขึ Iนอีกเสียงหนึง= เป็ นเสียงชี Iขาด
(2) ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี I ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี= (3/4) ของจํ า นวนเสี ย งทังI หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึง= มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
I
อบางส่วนที=สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื=น
(ข) การซื Iอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื=นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี=ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
I
อบางส่วนที=สําคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื= น ใดเข้ าจัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื= น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื=อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ=มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ=มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื=น
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ข้ อ 23 ผู้ถือหุ้นซึง= มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื= องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื= องนันI ทังนี
I I เว้ นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
I
ข้ อ 24 ในการกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ นอกจากที=ข้อบังคับนี Iกําหนดไว้ ให้ เป็ นไปตามมติของที=ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง=
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
I
้ ถือหุ้นซึง= มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 25 ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี=
(3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง= มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง= หนึง= (1/2) ของ
จํานวนหุ้นที=ถือโดยผู้ถือหุ้นที=มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 26 กิจการอันที=ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี I
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ก่อนที=เสนอต่อที=ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
(3) พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
I
=ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตังผู
I ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื=นๆ (ถ้ ามี)
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