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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า)
คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับ
แต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 47. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด ) วันก่อนวั นประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้ อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สบิ ห้ า ) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งข องจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ า
มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่และ
ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่า 7 (เจ็ด ) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่า
จะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
49.1 การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่ การออก
เสียงลงคะแนนนั ้นจะกระทําด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ
49.2 ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
49.3 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่ผ้ อู ื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นบริษัท
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(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสั ญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 50. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
อนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6)
กิจการอื่นๆ
ข้ อ 51. บริษัทต้ องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจําปี โดยระบุ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จํานวนหุ้นที่ถือ และ
เลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั เสร็จการประชุม

