เอกสารแนบ 4

ข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 25.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือ หุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถื อ หุ้น คนหนึ่ง หรื อ หลายคนซึ่ง ถื อ หุ้น นับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของจํา นวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดจะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อ
กันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใดจํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
ข้ อ 26. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณารวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ นเข้ าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ
ประชุมก็ไ ด้ หนัง สือ มอบฉัน ทะจะต้ อ งลงวัน ที่แ ละลายมือ ชื่อ ของผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะและจะต้ อ งเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม

ข้ อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมดและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามา
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือ
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าประธานกรรมการมิได้ มาเข้ า
ประชุมหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
้ ้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่ วม
รองประธานกรรมการในที่ประชุมหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
ประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติให้ ถือเอาคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทําแก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริษัท
ข้ อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอื่นๆ

