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ข้ อบังคับบริษัทเกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1. การปิ ดสมุดทะเบียน
ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
“ ในระหว่างยีสบ
ิ เอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง3 บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสีว นั
ก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”
2. การเรียกประชุม
(ข้ อ44.)คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ 3นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั3
หรื อผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะ
ั3
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ ใดก็ได้
แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี 3คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี าร
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อ45.) ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
3
นของ
คณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน
สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง ต้ องอยูใ่ นท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั 3 านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อ
สํานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
3. องค์ ประชุม
(ข้ อ47.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
3
แล้ วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า และต้ องมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั3
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง3 ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง ชัว โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง
มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
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การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
3 ใช้ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง3 หลังนี 3ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
4. การมอบฉันทะ
(ข้ อ 46.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจํากัดกําหนดโดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี 3
ก. จํานวนหุ้นทีผ้ มู อบฉันทะนันถื
3 ออยู่
ข. ผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง3 ทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5. คะแนนเสียง
(ข้ อ 49.) การวินิจฉัยชี 3ขาด หรื อลงมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่วา่
การออกเสีย งลงคะแนนนัน3 จะกระทํา ด้ ว ยวิ ธีใ ดให้ นับหนึงหุ้นเป็ นหนึงเสีย งเสมอ มติข องทีป ระชุม ผู้ถื อหุ้น
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 3
49.1 ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิม ขึ 3นอีกหนึง เสียง เป็ นเสียงชี 3ขาด
49.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี 3ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข องจํานวนเสียงทังหมดของผู
3
้ ถือหุ้นซึง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
49.2.1 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
3
อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
49.2.2 การซื 3อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
49.2.3 การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
3
หรื อ
บางส่วนทีสาํ คัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
49.2.4 การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
49.2.5 การควบบริ ษัทหรื อเลิกบริ ษัท
49.2.6 การออกหุ้นกู้
49.3 มติผ้ ถู ือหุ้นในเรื องกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ ใช้ คะแนนเสียงกึง หนึง
ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื องนัน3
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
3

