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ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรี ยกประชุม
(ข้ อ 31) คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน
10 ของจํานวนหุ้นที่ จําหน่ายได้ ทัง้ หมด ได้ เข้ าชื่อกันทํ าหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุ มไว้ โดยชัด เจนขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อหุ้ น เป็ น การประชุม วิ ส ามัญ ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อหุ้ น ร้ องขอ
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อ 32) ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทํ าเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบี ย บวาระการประชุ ม เรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อมด้ วยรายละเอี ย ดตามสมควร และความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ทัง้ นี ้ สถานที่ ที่จะใช้ เป็ นที่ ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนดก็ได้
2. องค์ ประชุม
(ข้ อ 33) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
นัดประชุมใหม่ และในกรณี นีใ้ ห้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน ประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
3. การมอบฉันทะ
(ข้ อ 35) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
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4. คะแนนเสียง
(ข้ อ 35) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการและมติ
้
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่น ใดเข้ าจัดการธุรกิ จ ของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิ จการกับ บุค คลอื่น ใดมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
(ฌ) การดําเนินการอื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ วา่ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและสิทธิออกสียงลงคะแนน
5. การจ่ ายเงินปั นผล
(ข้ อ 44) ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่ในกรณีบริ ษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ ห้ นุ
บุริมสิทธิได้ รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จดั สรรเงินปั นผลตามที่กําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว เมื่อเห็น ว่าบริ ษัท มี ผลกํ าไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แ ล้ วแต่ก รณี ทัง้ นี ้ ให้ แ จ้ ง เป็ น หนังสื อไปยัง ผู้ ถื อ หุ้ น และให้ ล งโฆษณาคํ าบอกกล่ าวการจ่ ายเงิ น ปั น ผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
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(ข้ อ 43) บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้ าไปตรวจสอบข้ อมูลข้ อบังคับบริ ษัทฉบับเต็มได้ ที่ www.origin.co.th

