สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6

ข้อบังคับในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จดั มีขนึ ้ ภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือจานวนผู้ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่ง
มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับ
เดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม
เพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบี ยนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่านสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า(25)คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สาม(1/3)ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม(2/3)ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ท่ี ท่ี ประชุมพิ จารณาเรื่องตามระเบี ยบวาระที่ กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ ผูถ้ ื อหุน้ เสนอ
เพิ่ มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่ อนการพิ จารณา ให้ท่ีประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนการประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะสาม(3)วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผู้ถอื หุน้ และสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืนเข้า ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุน้ ที่ผรู้ บั มอบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเ ศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ย งข้างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนน เว้น แต่จ ะก าหนดไว้เป็ น อย่ างอื่น ใน
ข้อบังคับนี ้ หรือกรณีอ่นื ตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็ นของบริษัท
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ค. การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทั้งหมดหรื อ บางส่ วนที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไข้เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุนและการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษัท หรือยกเลิกบริษัท

