สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
หมวด 3
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 14

ให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท การประชุม เช่นนี ้ให้
เรี ย กว่ า “การประชุ ม สามัญ ” การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากนี ใ้ ห้ เ รี ย กว่ า “การประชุ ม วิ สามัญ ”
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ข้ อ 15

ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดหรื อผู้ถือหุ้นอย่าง
น้ อยยี่สิบห้ า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด
อาจร้ องขอเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 16

ให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั ้นให้ ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร
ทั ้งนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน ด้ วย

ข้ อ 17

ให้ สถานที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัดขึน้ ณ ท้ องที่ อันเป็ นที่ ตัง้ สานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจัง หวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด ทั ้งนี ้ บริ ษัทและคณะกรรมการต้ องอานวยความ
สะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง
(1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้ กระทาโดยวิธีการชูมือ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยห้ า (5) คนร้ องขอและที่ประชุม
ลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ

ข้ อ 18

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั ้งนี ้ การมอบฉันทะนั ้นต้ องทาเป็ นหนังสือและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดไว้ ซงึ่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
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(3) ครัง้ ที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 19

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด ซึ่งถื อหุ้นรวมกันไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง
และมีผ้ ถู ือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้ ยกเลิก การประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่
การเรี ยกประชุมนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ เรี ยกประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ ใหม่นี ้ไม่จาต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้ อ 20

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 21

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถื อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดอาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมในคราวต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
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ข้ อ 22

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษทั ทั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้ อ 23

ผู้ถือหุ้นซึง่ มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น ทั ้งนี ้ เว้ นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการ

ข้ อ 24

ในการกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี ้กาหนดไว้ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 25

ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่
(1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
(3) พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
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