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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14

ให้มีการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุม
สามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 16

ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติหรือเพื่ อ
พิ จารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ ติดต่อกันสาม
(3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย

ข้อ 17

ให้สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่
อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด ทั้งนี้ บริษัทและคณะกรรมการต้องอํานวยความสะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การ
ลงคะแนนเสียงให้กระทําโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ

ข้อ 18

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)

จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2)

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
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(3)

ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่
ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพี ยงบางคน โดยระบุช่ือผู้มอบฉันทะ และ
จํานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 19

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจํ านวนผู้ ถือหุ้ นทั้ งหมด ซึ่ งถื อหุ้ นรวมกั นไม่ น้อยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํ านวนหุ้ นที่ จําหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้น
ยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และ
อย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่น้ไี ม่จําต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้อ 20

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 21

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชุม
เมื่ อที่ ประชุ มได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ผู้ ถือหุ้ นซึ่ งถื อหุ้ นรวมกั นไม่ น้อยกว่ า หนึ่ งในสาม (1/3) ของจํ า นวนหุ้ นที่
จําหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ท่ป
ี ระชุมพิ จารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิ จารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิ จารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรค
สอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิ จารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 22

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ ามี คะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2)

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค)

การทํ า แก้ ไ ข หรื อยกเลิ กสั ญญาเกี่ ยวกั บการให้ เ ช่ ากิ จการของบริ ษัททั้ งหมดหรื อบางส่ วนที่
สํ าคั ญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่ นใดเข้ าจั ดการธุ รกิ จของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิ จการกั บ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่ มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท
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ข้อ 23

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ผู้ ถือหุ้ นซึ่ งมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ องใดไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้ น ทั้ งนี้ เว้ นแต่ การออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 24

ในการกํ า หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ นอกจากที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ กํ า หนดไว้ ให้ เ ป็ น ไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ข้อ 25

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี้
(1)

พิ จารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม

(2)

พิ จารณาและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี

(3)

พิ จารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน

(5)

พิ จารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี

(6)

กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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