สิ่งที่สงมาดวย ลํ าดับที่ 4.
ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
ขอ 27. คณะกรรมการต อ งจัดใหมีการประชุมผูถือ หุนเปนการประชุมสามัญ ประจําป ภายในสี่เดื อ นนับแตวันสิ้น
สุดของรอบปบัญ ชีของบริษัท
การประชุมผูถือ หุนคราวอื่นนอกจากที่ กลาวแล วใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถือ หุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่ อ ใดได สุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือ หุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถื อ หุนไมนอยกว ายี่สิบหา
คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอ ยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อ กันทํา
หนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่ อใดก็ ได แตต อ งระบุเหตุผลในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ ดังกล าวดวย
ขอ 28. ในการเรียกประชุมผูถือ หุนใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่อ งที่จะเสนอตอ ที่ประชุม พรอ มดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน
วาเปนเรื่อ งที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่ อ อนุมัติ
หรื อ เพืพิ่ อจารณาแลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่อ งดังกลาวและจัดสงใหผูถื อ หุนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอ นวันประชุม
และ
โฆษณาคําบอกกล าวนัดประชุดในหนังสือ พิมพติดต อ กัน3 วัน กอ นวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ในระหวางยี่สิบเอ็ด(21) วันกอ นวันประชุมผูถื อ หุนแตละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถื อ หุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํ านักงานสาขาของบริษัททุก
แหงไมนอ ยกวาสิบสี่ (14) วันกอ นวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
ในการประชุมผูถือ หุนสามารถจัดประชุมได ณ ท อ งที่อ ันเปนที่ตั้งสํานั กงานใหญของบริษัท
หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ขอ 29. ในการประชุมผูถือ หุนตอ งมีผู ถือ หุน และผูรับมอบฉันทะจากผู ถือ หุน(ถามี) มาประชุมไมนอ ยกวายี่สิบ
หาคน หรือ ไมน อ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถื อ หุนทั้งหมด และต อ งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือ หุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผู
ถือ หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือ หุนไดเรี ยกนัด
เพราะผูถื อ หุนรอ งขอการประชุมเปนอันระงับไปถาการประชุมผูถือ หุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุม
เพราะผูถื อ หุนรอ งขอใหนัดประชุมใหม และให สงหนังสือ นัดประชุมไปยังผูถือ หุนไมนอ ยกวาเจ็ดวันกอ น
วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบั งคับวาจะตอ งครบองคประชุม
ในการประชุมผูถือ หุนใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม
ถาไมมีตัวประธาน
กรรมการ หรือ ประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุม ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการ
เปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือ มีแตไม อ าจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือ กตั้งผู ถือ
หุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธาน

ขอ 30. มติของที่ประชุมผูถือ หุนนั้นใหประกอบไปดวยคะแนนเสียงดังตอ ไปนี้
(1) ในกรณีปกติให ถือ คะแนนเสี ยงขางมากของผูถือ หุน ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ ามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมน อ ยกว าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ หุน
ซึ่งมาประชุ มและมีสิทธิอ อกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางสวนที่สําคั ญ ใหกับบุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อ บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แก ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญ ประจําปพ ึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของ
บริษัทไดจัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญ ชี
(6) กิจการอื่น ๆ
คุณสมบัติของกรรมการ วิธี การเลื อกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ
ขอ 13. ใหที่ประชุมผูถือ หุนเลือกตั้งกรรมการตามหลั กเกณฑและวิธีการดังต อ ไปนี้
(1) ผูถือ หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเทากับหนึ่งหุนตอ เสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถือ หุนแตละคนจะตอ งใชคะแนนเสียงที่มีอ ยูทั้งหมดตาม (1) เลือ กตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลาย
คนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอ ยเพี ยงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลื อ กตั้งเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให
ผูเปนประธานเปนผูอ อกเสียงชี้ขาด
ขอ 14. ในการประชุมสามัญ ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให อ อกโดยจํานวนใกลที่ สุดกับส วน1 ใน 3 กรรมการ
ที่จะตอ งออกจากตําแหนงในปแรก และในปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันว าผูใด
จะออก สวนปหลัง ๆ ต อ ไปให กรรมการที่อ ยูในตํ าแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง

