สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 27. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด จะเข้ าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อ
พิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามารถจัด ประชุม ได้ ณ จัง หวัด อัน เป็ นที่ ตัง้ สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วม
ประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้ วยตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้น(ไม่ว่ามาประชุมด้ วยตนเองหรื อ
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
โดยผู้รับมอบฉันทะ) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้น (ไม่ว่ามาประชุมด้ วย
ตนเองหรื อโดยผู้รับมอบฉันทะ) ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัด
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอตามข้ อ 27 การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
ตามข้ อ 27 ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการมิ
ได้ มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
ข้ อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
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1. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
้
อบางส่วนที่สําคัญ
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มหรื อลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริษัท
การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งนัน้ ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงนัน้ มิให้ ใช้ บงั คับกับกรณีที่
บริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ ห้ นุ บุริมสิทธินนั ้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
ข้ อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํา มีดงั นี ้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
3. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร เงินค่าตอบแทน และ/หรื อเงินบําเหน็จรางวัลของกรรมการ และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
4. เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6. กิจการอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จดั ทําขึ ้นดังกล่าว หรื องบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่
จัดทําขึน้ ในระหว่างรอบปี บัญชี คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนํ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
1. สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
2. รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 37. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทเพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะ
พึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
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