สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 3
ข้ อบังคับบริ ษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 27. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สิน
สุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น คราวอื น นอกจากที กล่ า วแล้ วให้ เรี ย กว่ า การป ระชุ ม วิ ส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือ
หุ้นรวมกัน นับจํานวนหุ้นได้ ไม่ น้อยกว่าหนึงในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่ายีสิบห้ าคน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของจํานวนหุ้น ทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะ
ั
เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกผู้ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการทีขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ข้ อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่ า เป็ นเรื องที จะเสนอเพื อทราบ เพื ออนุมั ติ หรื อ เพื อพิ จ ารณาแล้ ว แต่ ก รณี รวมทั งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื องดัง กล่ า วและจัด ส่ง ให้ ผู้ถื อ หุ้ นทราบไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุดในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในระหว่างยีสิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครังบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริษัททุก
แห่งไม่น้อยกว่าสิบสี (14) วันก่อนวันเริมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ ของบริ ษั ท
หรือจังหวัดอืนทัวราชอาณาจักร
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบ
ห้ าคน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงใน
สามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้
ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ ครบองค์ ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถื อหุ้น ร้ อ งขอการประชุม เป็ นอัน ระงับ ไปถ้ า การประชุม ผู้ถือ หุ้นนันมิ ใช่เป็ นการเรี ย กประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ให้ ประธานกรรมการนั งเป็ นประธานที ประชุม ถ้ า ไม่ มี ตั ว ประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิ บัติหน้ าทีได้ ก็ให้ ทีประชุมเลือกตังผู้ถือ
หุ้นคนหนึงซึงได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน

ข้ อ 30. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ ประกอบไปด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมด หรือบางส่วนทีสําคัญให้ กบั บุคคลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด หรื อบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 31. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดังนี
(1) พิจ ารณารายงานของคณะกรรมการที เสนอต่อ ประชุม แสดงว่ าในรอบปี ที ผ่า นมากิจ การของ
บริษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ

