สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7
ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สดุ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายให้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
(25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทา
หนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเปป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไ ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 37 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
ต้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กาหนดก็ได้
ข้ อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ า
มาร่ วมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใ นการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39 ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้ นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือว่าคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

กรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บตุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกั บบุคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผา่ นมา

(3)

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่นๆ
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