สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5

หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32.
ข้ อ 33.

ข้ อ 34.

ข้ อ 35.

ข้ อ 36.

การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสีเ่ ดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางบัญชีของบริ ษัทการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เข้ าชื่อกันทา
หนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือ ร้ องขอนันจะต้
้ อง
ระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพือ่ พิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วัน ก่อนวันประชุม
อนึง่ คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้
เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ า
7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นซึง่ ผู้มอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
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ค.

ข้ อ 37.

ข้ อ 38.

ข้ อ 39.

ข้ อ 40.

ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรื อบุคคลซึง่ ประธาน
กรรมการกาหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ในกรณี ที่ ที่ ประชุม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามระเบีย บวาระที่ ก าหนดในหนัง สือ นัดประชุม ไม่เ สร็ จ หรื อ
พิจารณาเรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดเสนอในที
้
่ประชุมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไปและให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้ โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้ วย
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่
เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้ องได้ รับคะแนน
เสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของ
บริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิจการที่ทาง
บริ ษัทได้ ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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