สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรี ยกประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 34
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องทีอ่ นั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
หมวดที่ 4 ข้ อ 36
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
2. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้ อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลง
ลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกํ าหนด โดยให้ มอบแก่ ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค . ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. การดําเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 39
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ อง
เลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้ อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. องค์ ประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 37
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่า
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์
กึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
้ ใช่เป็ น
ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้ อ 41
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ
หมวด 4 ข้ อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้
จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
6. การแต่ งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้ อ 15
บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธาน
กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้ อ 17
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
หมวด 3 ข้ อ 18
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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