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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
เมื่อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคน ซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะ
เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผู ้
ถือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ ีครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 27 ผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ ี ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียน ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง ส านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อ จัง หวัด อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุ มก่ อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ประชุม
ข้อ 27. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการมิ
ได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ ไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้น หนึ่ งหุ ้น มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และมติของที่ ป ระชุ มผูถ้ ือ หุ ้น นั้น ให้ป ระกอบด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุ คคลอื่ น เข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษ ัท หรื อ การรวมกิ จการกับ บุ คคลอื่ น โดยมีวตั ถุป ระสงค์จะแบ่ งกาไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
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