สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การเรียกประชุม
หมวด 4 ข้อ 34
การประชุมผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้ น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อจะ
กําหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
หมวด 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์น้ นั ให้
คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุ ม ัติ หรื อเพื่อพิ จารณา พร้อมทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณา
เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติ ดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรี ยกประชุ มในคราวนั้นเป็ นการเรี ยกประชุ มเพื่อจัดให้มีการประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั สามารถจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่ งและลงโฆษณาทาง
หนังสื อพิมพ์ตามระยะเวลาที่กาํ หนดข้างต้น
2. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้
(1)
จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
(2)
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. การดําเนินการประชุม
หมวด 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจมีมติให้เปลี่ยน
ลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ กาํ หนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้

โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
หมวด 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4. องค์ ประชุม
หมวด 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมด้วยตนเองหรื อเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
นอกเหนือจากข้อกําหนดในวรรคแรก ในกรณี เป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ (ถ้ามี) ที่เข้าร่ วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยูใ่ นราชอาณาจักร และผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ที่เข้าร่ วมประชุม
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่ งเดียวกัน และจะต้องกระทําผ่านระบบควบคุมการ
ประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสี ยง หรื อทั้งเสี ยงและภาพ (แล้วแต่กรณี ) ของ
กรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบ
ควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็ นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง มาตรฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการ
อนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข.
การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
6.

การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุน้ กู้
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั

การแต่ งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ

(2)

ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่เลือกตั้งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่
จะพึงมี

