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สิ่งที่สง มาดวย 7

ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบ ัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู
ถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 31. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
25 คน ซึ่งมีหุนนับ รวมกัน ไดไมนอยกกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะเขาชื่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ภายใน 1 เดือน
นับ ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 32. ในการเรีย กประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนัง สือนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบีย บวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ป ระชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวการนัด
ประชุมนั้น ในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด ทั้งนี้แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา และตองมีหุนนับ รวมกันไดไมนอยกวา 1
ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคป ระชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเ ปนอยาง
อื่น
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึง่ มาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอการ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการเรียกประชุม เพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบ ังคับ วา
จะตองครบองคป ระชุม
ขอ 34. เวนแตในกรณีที่ขอบังคับ นี้ หรือกฎหมายกําหนดบังคับ ไวเปน อยางอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ ในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได
ลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ป ระชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
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ขอ 35. มติของที่ป ระชุมผูถือหุนในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(3) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ การใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(4) การมอบหมายใหบ ุคคลอืน่ เขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(6) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ
(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู
(8) การควบหรือเลิกบริษัท
ขอ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับ การที่ไดปฏิบ ัติไปในรอบ 1 ปที่ผานมา พรอมทั้งความ
คิดเห็นที่จะดําเนินงานตอไป
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
ขอ 37. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ
ปฏิบัติห นาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปน ประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบ ัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ป ระชุม
ขอ 38. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปน ไปตามขอบังคับ ของบริษัท ในการนี้ ตอง
ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมี
มติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 39. ผูถือหุนจะมอบฉัน ทะใหบ ุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิ ติภาวะเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได แตการมอบ
ฉันทะเชนวานี้ จะตองทําเปนหนังสือแตงตั้งผูรับมอบฉันทะนั้นใหลงวันและลงลายมือชื่อผูถือหุน และให
มีรายการดังตอไปนี้คือ
(1) จํานวนหุนซึ่งผูถือหุนถืออยู
(2) ชื่อผูรับ มอบฉันทะ
(3) ตั้งผูรับมอบฉันทะนั้นเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนชวงระยะเวลาการมอบฉันทะ
ผูร ับมอบฉันทะจะตองนําหนังสือมอบฉันทะนั้น ไปมอบไวตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับ มอบฉันทะเขาประชุม
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