สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 25. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 26. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อ เพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี
หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้ องขอและที่ประชุมลงมติ
ให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ)
การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ)
การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ช)
เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอื่น ๆ
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