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ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่จะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกาหนด
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณีนใี ้ ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะทาใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึง่ ใบตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด และให้สง่ มอบต่อประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ บั
มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนัน้ จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ ไม่วา่ ผูถ้ ือหุน้ นัน้
จะถือหุน้ ของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มาเป็ นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว
ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ น
พิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
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(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 54. บริษัทอาจเพิ่มทุน จากจานวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุน้ เพิ่มทุน โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หุน้ ที่เพิ่มขึน้ จะเสนอ
ขายทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ตามส่วนที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะ
้้
เสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทัง้ นีตามมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 55. บริษัทอาจลดทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุน้ แต่ละหุน้ ให้ต่าลงหรือลดจานวนหุน้ ให้นอ้ ยลง
ก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่ากว่าจานวนหนึง่ ในสีข่ องทุนทัง้ หมดไม่ได้
การลดมูลค่าหรือลดจานวนหุน้ ตามวรรคหนึง่ เป็ นจานวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระทาได้เมื่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
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