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ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง)
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้ สุดรอบ
ระยะบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น นอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือ
หลายคนที่มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนด และจะกําหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจาก
ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 29 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ที่ชาํ ระได้
แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ยังไม่ครบองค์
ประชุม ถ้าเป็ นการประชุมวิสามัญที่ผถู้ ือหุน้ ขอให้เรียกก็ให้ยกเลิกการประชุมนัน้ เสีย แต่ถา้ เป็ นการประชุมสามัญหรือ
วิสามัญที่คณะกรรมการเรียกเอง ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
การประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มีร องประธานกรรมการให้ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้า ไม่ม ีร องประธาน
กรรมการหรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 32 ให้ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดําเนินการประชุมให้เป็ นตามลําดับระเบียบวาะที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้น
แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุม
เมื่อ ที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือ หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่
เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และ
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะมีรวมกัน
เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ ่งึ มอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุ
ชื่อผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่ดว้ ย
ข้อ 34 เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นประการอื่น มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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