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ข้ อบังคับบริษัท
ในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1.
การเรียกประชุม
ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู ้
ถื อหุ ้นของบริ ษทั ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อ นวันประชุ มและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนัง สื อพิมพกก่อ นวันประชุ ม
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
2.
องค์ ประชุม
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะ
เป็ นองคกประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดเมื่อล่วงเลยเวลาไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองคกประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้การประชุมครั้งนั้นเป็ นอัน
ระงับไป หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองคกประชุม
3.
การมอบฉันทะ
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงแทนตนในการประชุมได้ หนังสื อ
มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่ มอบฉันทะ และจะต้องเป็ นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกาหนดในที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ประชุม
4.
การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 39. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคล และ/หรื อนิติบุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรื อรับโอนกิจการของบุคคล และ/หรื อนิติบุคคลอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคล และ/หรื อนิติบุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคล และ/หรื อนิติบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงคกจะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติม หนังสื อบริ คณหกสนธิ หรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิ่ม หรื อลดทุนของบริ ษทั
(ซ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั
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5.
การแต่ งตั้งกรรมการ
ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑกและวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อพึง
เลือกตั้งในครั้
นั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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