สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
 การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 18. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผูถ้ ือหุน้
คนหนึ่ งหรือหลายคน อาจร้องขอเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้ ตามเงื่อนไข
ขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกาหนด กล่าวคื อ ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ัน จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตาม
วรรคสามครั้งใด จานวนผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 20
ผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริษัท
ข้อ 19. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และ
จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริษัท
ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
ในเขตจังหวัดอันเป็ นที่ต้งั ของสานักงานใหญ่ หรือ จังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร

1

ข้อ 20. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี)
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และ ต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการนัดประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตวั
ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 21. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่
บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของ
บริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด
หรือ บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
ข้อ 22. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมา
กิจการของบริษัทได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุ มตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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