เอกสารแนบ 4
ข้ อบังคับบริษทั
ในส่ วนทีเกีย วกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม

ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที( วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื( องที(จะเสนอต่อที(ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื( องที(จะเสนอเพื(อ
ทราบ เพื(ออนุมตั ิ หรื อเพื(อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั1งความเห็นของคณะกรรมการในเรื( องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือ
หุน้ ทีม( ีชื(อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
2.

องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ(งหนึ( งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั1งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที(
จําหน่ายได้ท1งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทปี( รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทั1งหมดเมื(อล่วงเลยเวลาไปแล้วถึง 1 ชัว( โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ(งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที(กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั1นได้เรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้
การประชุมครั1งนั1นเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั1งนั1นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั1งหลังนี1ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
3.

การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื(นเข้าประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที(และลงลายมือชื(อของผูถ้ ือหุ ้นที(มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามที(นายทะเบียน
กําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี1จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี(ประธานกําหนดในที(ประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
4.

การออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ( งหุ ้นมีเสี ยงหนึ( งเสี ยง และมติของที(ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั1นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี1
(1)
ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ(งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในที(ประชุมออกเสี ยงเพิม( ขึ1นเสี ยงหนึ(งเป็ นเสี ยงชี1ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี1 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั1งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ( งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
5.

เอกสารแนบ 4
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั1งหมดหรื อบางส่ วนที(สาํ คัญให้แก่บุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื(น
การซื1อ หรื อรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื(นมาเป็ นของบริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี(ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั1งหมด หรื อบางส่ วนที(สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื(นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
การรวมกิจการกับบุคคล และ/หรื อนิติบคุ คลอื(น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิม( เติม หนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
การเพิม( หรื อลดทุนของบริ ษทั
การควบ หรื อเลิกบริ ษทั

การแต่ งตั-งกรรมการ

ข้อ 18. ให้ทปี( ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั1งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี1
(1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ(งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ(งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ(ง
(2)
ผูถ้ ือ หุ ้น แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที(มีอยูท่ 1 งั หมดตาม (1) เลือกตั1งบุคคลคนเดีย ว หรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ(งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั1งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที(
(3)
จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั1งในครั1งนั1น ในกรณี ที(บุคคลซึ( งได้รับการเลือกตั1งในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ย งเท่ากันเกิ น
จํานวนกรรมการที(จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั1งในครั1งนั1น ให้ผเู้ ป็ นประธานในที(ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงเพิ(มขึ1นอีกหนึ( ง
เสี ยงเป็ นเสียงชี1ขาด
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