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ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิ สามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่ จดั ให้มีก ารประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานทีซ่ ง่ึ อยู่ในท้องที่
สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือ หุ้น ทราบไม่น้ อยกว่าเจ็ดวัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด ประชุ ม ในหนั งสือพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่
จาหน่ายไปทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่ วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้นัดเรียกเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35 ทวิ ผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หนังสือมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และลงลายมือชื่อของผู้ถอื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผูถ้ ือ
หุ้น ได้ม อบสิท ธิซ่ึงรวมถึงสิท ธิในการเรีย กร้อง หรือ ร่ว มในการเรีย กร้อ งให้มีก ารลงคะแนน การเสนอเรื่อ งอื่ นเพื่อ
พิจารณาหรือแก้ไขมติทป่ี ระชุมและการแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี
ชูมอื หรือโดยวิธลี งคะแนนลับในเรื่องต่างๆ ในทีป่ ระชุมด้วย
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ข้อ 36. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ในการลงคะแนนเสียงให้นับผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(2)
กรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญแก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค)
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
(จ)
การเพิม่ ทุน หรือลดทุนของบริษทั
(ฉ)
การควบ หรือเลิกบริษทั
ข้อ 37. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษทั ทีไ่ ด้จดั การไปในรอบปี ทผ่ี ่านมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4)
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5)
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6)
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7)
กิจการอื่นๆ
ข้อ 42 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อบริษทั เห็นว่าบริษทั มี
ผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
ด้วย
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