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ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน
1.

การปิ ดสมุดทะเบียน
(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ นั้นเสี ยก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ ม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
2.

การเรียกประชุม
(ข้อ 32) การประชุมใหญ่ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
(ข้อ 33) ให้มีการประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ เดือนหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั
การประชุม ผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน ซึ่งมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด เข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญก็
ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเมื่อใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
(ข้อ 34) ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่ ง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3
วัน
3.

องค์ ประชุม
(ข้อ 35) การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้ นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น(ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
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4.

การมอบฉันทะ
(ข้อ 36) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
- ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
5.

คะแนนเสียง
(ข้อ 39) ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ที่ ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงคะแนนเว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ วนที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
- การควบบริ ษทั , การเลิกบริ ษทั

