สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชี
ของบริษัท
การประชุม ผู้ถือ หุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิส ามัญ ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้ สุดแต่จ ะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวน
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุว่า
ให้ เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณา คาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า ( 25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทา
เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และ
อย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 36. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะกาหนดไว้

