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เอกสารแนบ 3
ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือนัน้ จากผูถ้ ือ
หุน้ ดังกล่าว
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่ จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รบั
หนังสือจากผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่
บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45)
วัน ที่ ค ณะกรรมการต้อ งจัด ให้มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ถื อ ว่ า เป็ น การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่จะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ทัง้ นี ้ การจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้ สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยการจัดการประชุม ด้วยวิธีก ารดังกล่า วต้องปฏิบัติ ตามวิธีก ารที่ บทบัญ ญั ติไว้ในกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีใช้บงั คับในขณะนัน้ หรือนากฏหมายหรือกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องนัน้ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และให้
ถือว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี ้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบีย บ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์กอ่ นวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวใดเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดาเนินการได้โดยใช้จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ก็ได้
ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรคนี ้ และ
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จะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐานด้วย
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ทัง้ นี ้ สถานที่ท่ีจะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
2. การมอบฉันทะและองค์ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรีย กนัด
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
3. การดาเนินการประชุม
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุน้ ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
4. การลงคะแนนเสียง
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษในเรื่อง
ใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการและมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจ การกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
การดาเนินการอื่นๆ ตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้อ งได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้า 31

