สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8

ข้อ 35.
ข้อ 36.

ข้อ 37.

ข้อ 38.

ข้อ 39.

ข้อ 40.

ข้อ 41.
ข้อ 42.
ข้อ 43.

ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น และวิ ธีการลงคะแนนเสียง
หมวด 4 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
การประชุมใหญ่ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใด
ตามทีค่ ณะกรรมการจะกําหนด
ให้มกี ารประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้กระทําภายในสีเ่ ดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่น ๆ ให้
เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจํานวนทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือจํานวนผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้ทงั ้ หมดเข้าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอ ให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้
โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ
เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนบริษทั มหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกว่านัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมงจํ
่
านวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ และทําตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัด
กําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนมอบฉันทะ
เข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
(1) จํานวนหุน้ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
(2) ชือ่ ผูร้ บั มอบฉันทะ
(3) ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลีย่ น
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามระเบียบวาระทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพิม่ เติมไม่
เสร็จ และจํา เป็ น ต้อ งเลื่อ นการพิจ ารณา ให้ท่ีป ระชุ ม กํ า หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จ ะประชุ ม ครัง้ ต่ อ ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถ้ อื หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใดๆ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอ่นื
ตามทีก่ ฎมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการยกเลิกบริษทั

