สิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 4
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผ้ ถู อื หุ้น
ข้ อ 27. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ& ดือนนับแต่วนั สิ ,น
สุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากทีก& ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง& ในห้ าของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทงหมด
ั,
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส& บิ ห้ า
คน ซึง& มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง& ในสิบของจํานวนหุ้น ที&จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั,
าชื&อกันทํา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที&
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที& วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื& องทีจ& ะเสนอต่อที&ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื& องทีจ& ะเสนอเพื&อทราบ เพื&ออนุมตั ิ หรื อเพื&อพิจารณาแล้ วแต่กรณีรวมทังความเห็
,
นของ
คณะกรรมการในเรื& องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุดในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในระหว่างยี&สบิ เอ็ด(21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง, บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุก
แห่งไม่น้อยกว่าสิบสี& (14) วันก่อนวันเริ& มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที&อนั เป็ นที&ตงสํ
ั , านักงานใหญ่ของบริษัท
หรื อจังหวัดอื&นทัว& ราชอาณาจักร
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี&สบิ
ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึง& หนึง& ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
,
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง& ใน
สามของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทงหมด
ั,
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที&ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง, ใด เมื&อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง& ชัว& โมง จํานวนผู้
ถือหุ้นซึง& มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที&กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไปถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
, ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง, หลังนี ,ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการนัง& เป็ นประธานที&ประชุม
ถ้ าไม่มีตวั ประธาน
กรรมการ หรื อประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการ

เป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที&ได้ ก็ให้ ที&ประชุมเลือกตังผู
, ้ ถือ
หุ้นคนหนึง& ซึง& ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 30. มติของที&ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
, ประกอบไปด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ,
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง& มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที&ประชุมออกเสียงเพิม& ขึ ,นอีกเสียงหนึง& เป็ นเสียงชี ,ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี , ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข& องจํานวนเสียงทังหมดของผู
,
้ ถือหุ้น
ซึง& มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
,
หรื อบางส่วนที&สาํ คัญให้ กบั บุคคลอื&น
(ข) การซื ,อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื&น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี&ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
,
หรื อบางส่วนที&
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืน& เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื&นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 31. กิจการอันที&ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ,
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที&เสนอต่อประชุมแสดงว่าในรอบปี ที&ผา่ นมากิจการของ
บริ ษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
,
อ& อกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
, ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอื&น ๆ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธี การเลือกตัง) กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 13. ให้ ที&ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
,
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ,
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง& มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง& หุ้นต่อเสียงหนึง&
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที&มีอยูท่ งหมดตาม
ั,
(1) เลือกตังบุ
, คคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง& ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
, นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที&จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
,
ง, นัน, ในกรณีที&บคุ คลซึง& ได้ รับการเลือกตังใน
,
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที&จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
,
ง, นันให้
,
ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ,ขาด
ข้ อ 14. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง, ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการทีจ& ะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที&สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ที&จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และในปี ที&สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
, จบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที&อยูใ่ นตําแหน่งนานที&สดุ นันเป็
, นผู้ออกจากตําแหน่ง

