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ข้อบงัคบัของบริษทั สโตนเฮ้นจ ์อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

หมวดท่ี 6 

การประชมุผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอื
ผูถ้อืหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถ้อืวา่เป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทั
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ข้อ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพือ่
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้        
ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั 
ทัง้น้ี สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่หรอืส านักงานสาขาของบรษิทั หรอืทีอ่ ืน่ใด
ในราชอาณาจกัร ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้  (25) คน 
หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ี       
ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ข้อ 35. ประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีค่วบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัว่าดว้ยการประชุม ในการน้ี
ตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตเิปลีย่น
ล าดบัระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้ 
ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหน่ึง หรอืพจิารณาเรื่องที่ผูถ้อืหุน้ เสนอไม่
เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณีและจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุม
ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระ การประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนประชุม ทัง้น้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ ตดิต่อกนัสาม (3) วนัและ        
ไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 36. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธจิะเขา้ร่วมประชุมในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่วา่จะเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ชนิดใดคราวใด 
ข้อ 37. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แทนตนกไ็ด ้และผูร้บัมอบ

ฉันทะต้องยื่นหนังสอืมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรอืผูท้ี่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม หนังสอืมอบฉันทะตอ้งท าตามแบบทีน่ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน
จ ากดัก าหนด 

ข้อ 38. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหน่ึง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็น
พเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติ
ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณีปกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีง

เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
3.  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอืน่ 
4.  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 
5. การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบับุคคลอืน่โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่
การแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

6.      การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
7.    การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
8.    การเลกิบรษิทั 
9.    การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
10.    การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่ 

ข้อ 39. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงัน้ี 
(1) พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอืน่ๆ 


