สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 34
การประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท ให้จดั ขึ้น ณ ท้อ งที่อ นั เป็ น ที่ต งั ้ สํานัก งานใหญ่ ของบริษ ัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
หมวดที่ 4 ข้อ 36
ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง
ทีจ่ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อ นวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิม พ์ไม่น้อ ยกว่าสาม (3) วันก่อ นวันประชุม ด้วย โดยจะต้อ งโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
2. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จํานวนหุน้ ทีผ่ มู้ อบฉันทะนัน้ ถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
ค . ครัง้ ทีข่ องการประชุมทีม่ อบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. การดําเนิ นการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ อื หุ้นซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด อาจขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ท่ีท่ีป ระชุ ม พิจารณาเรื่อ งตามระเบีย บวาระที่กํ าหนดไว้ในหนังสือ นัด ประชุ ม หรือ เรื่อ งที่ผู้ถือ หุ้น เสนอเพิ่ม เติม ไม่เสร็จ และ
จําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ปี ระชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมเลือก
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4. องค์ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คนหรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั ่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุ้น
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นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณีท่ีผู้ถอื หุ้นมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัง้ กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุ มตั กิ จิ การใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ กรณีอ่นื ตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณี
ดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั
6. การแต่งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการด้วยกันเป็ นประธาน
กรรมการ และอาจเลือ กรองประธานกรรมการ และตําแหน่ งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีต่ นถือ
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ในกรณีท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุม สามัญ ประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากตําแหน่ งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป
ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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