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ข้ อบังคับของบริษัท
(เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้ อ 27.

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 28.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่ กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนด และจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้

ข้ อ 29.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
ชาระได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

ข้ อ 30.

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้ าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นขอให้ เรียกก็ให้ ยกเลิกการประชุมนันเสี
้ ย แต่ถ้าเป็ นการประชุมสามัญ
หรื อวิสามัญที่คณะกรรมการเรี ยกเอง ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31.

ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 32.

ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นดาเนินการประชุมให้ เป็ นตามลาดับระเบียบวาะที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณีและจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
ข้ อ 33.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลซึง่ บรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดและมอบ
แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบาง
คนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้ อ 34.

เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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