สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.
หมวด 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14

ให้มีการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บัญชีของบริษัท การประชุม เช่นนีใ้ ห้
เรี ยกว่ า “การประชุ ม สามั ญ ” การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากนี ้ใ ห้เ รี ย กว่ า “การประชุ ม วิ สามั ญ ”
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15

ผูถ้ ือหุน้ หนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ าวด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ จัดให้มี การประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้า
(45) วัน นับ แต่ วัน ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช่ น นี ้ ให้ถือ ว่ า เป็ น การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่า ยอันจาเป็ นที่เ กิดจากการจัดให้มีประชุม และ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใด จานวนผู้ถือ
หุ้น ซึ่ ง มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ครบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามที่ กาหนดไว้ใ นข้อ 19 ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสองต้อ งร่ ว มกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท

ข้อ 16

ให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนัน้ ให้ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วัน ด้วย

ข้อ 17

ให้สถานที่ ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ให้จัดขึ น้ ณ ท้อ งที่ อัน เป็ น ที่ ตั้ง สานักงานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ คณะกรรมการจะกาหนด ทั้งนี ้ บริษัทและคณะกรรมการต้องอานวยความ
สะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ ทุกครัง้ หุ้นแต่ละหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่ง
(1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทาโดยวิธีการชูมือ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ อย่างน้อยห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุม
ลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
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ข้อ 18

ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทัง้ นี ้ การมอบฉันทะนัน้ ต้องทาเป็ นหนังสือและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุน้ ที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
(2) ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผูร้ บั มอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ ผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูม้ อบฉันทะเพีย งบาง
คน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ และจานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่ดว้ ย

ข้อ 19

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง
และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่
การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ ใหม่นีไ้ ม่จาต้องมีผถู้ ือหุน้ ครบองค์ประชุม

ข้อ 20

ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิ บัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

ข้อ 21

ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี ้ ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าร่วมประชุม
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
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การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้ ห้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ ม ใน
หนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 22

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 23

ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ

ข้อ 24

ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ขอ้ บังคับนีก้ าหนดไว้ ให้เป็ น ไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 25

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี
(3) พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
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