สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6

ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1. การเรียกประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 34
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด
ตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
หมวดที่ 4 ข้ อ 36
ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
2. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้ อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทา
เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มี
รายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. การดาเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 39
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
นัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ
และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้
ให้ โฆษณาค าบอกกล่าวนัด ประชุม ในหนังสือ พิ ม พ์ ไม่น้ อ ยกว่า สาม (3) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ด้ ว ย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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หมวดที่ 4 ข้ อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. องค์ ประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 37
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้ อ 41
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
หมวด 4 ข้ อ 42
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามทีก่ ฎหมายจะ
กาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่น
เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
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