สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือ หุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลาย
ซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผู ้ถือหุ้นที่ เ ป็ นการเรี ย กประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามครั้ งใด
จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มไม่ค รบองค์ป ระชุ ม ตามที่ กาหนดไว้ใ นข้อบังคับนี้ ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 35. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วนั
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัด เจนว่า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
คาบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผูถ้ ือหุ้นนั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นอาจเป็ นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม
และออกเสี ยงแทนตนก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ และ
จะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
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หากผูร้ ั บ มอบฉันทะประสงค์จะออกเสี ย งในที่ ประชุ ม จะต้องนาหนังสื อมอบฉันทะไปวางไว้ต่ อ
ประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วมการประชุม
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อไม่มาเข้าประชุมภายในเวลาสามสิ บ (30) นาทีนบั แต่กาหนดเริ่ มประชุม ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่าวไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งมาประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ผูเ้ ป็ นประธานจะเลื่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุ มกาหนดสถานที่ วันและเวลาที่ จะประชุ มครั้ งต่ อไปด้วย แต่ในที่ ประชุ มซึ่ งได้เลื่ อนมานั้น ห้ามมิให้
ปรึ กษากิจการอื่นใด นอกจากกิจการที่คา้ งมาแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่ งวิธีการส่ งคาบอกกล่าวให้เป็ นไปตาม
ข้อ 35
ข้อ 38. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นไม่ ว่าจะเป็ นการออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดย
การลงคะแนนลับนั้น ให้ ห้ ุนหนึ่ง (1) หุ้นมีเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน
้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
(2) ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
(3) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อบริ ษทั จากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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(ง) การเพิ่มเติม หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
(ช) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การควบเข้ากับบริ ษทั อื่น
ข้อ 40. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยตามค านิ ย ามของกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีการได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ที่สาคัญของบริ ษั ท
ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
------------------------------------------
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