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ข้ อบังคับบริษทั เกียวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1. การประชุ มผู้ถอื หุ้น
หมวดที 3 ข้อ 13
ในระหว่างยีสิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั.ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ณ ทีตั.งสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วันก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ ้น
หมวดที 6 ข้อ 29
กิจการอันทีประชุมประจําปี พึงกระทํามีดงั นี.
(8) รับรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(9) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(:) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(;) พิจารณาเลือกตั.งกรรมการ
(<) พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(=) กิจการอืน ๆ (ถ้ามี)
หมวดที 6 ข้อ 31
ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื องดังกล่าว จะจัดส่งให้ผถู้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั.งนี.ให้โฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวัน และต้องก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
2. การมอบฉันทะ
หมวดที 6 ข้อ 32
ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคล
ซึ งบรรลุนิติภาวะแล้วบุคคลใดบุคคลหนึงเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้อง
ทําเป็ นหนังสื อตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะกับผูร้ ับมอบฉันทะโดยให้ยืน
หนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม
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3. กรรมการและค่ าตอบแทนกรรมการ
หมวดที 4 ข้อ 17
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (8/:) โดย
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่ วนหนึงใน
สาม (8/:)
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั.นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
หมวดที 4 ข้อ 22
ให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของ เบี.ยประชุม บําเหน็จ เงินรางวัล เบี.ยเลี.ยงและ
สวัสดิการ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึงได้รับเลือกตั.งเป็ น
กรรมการ ในอันทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
4. องค์ ประชุ ม
หมวดที 6 ข้อ 33
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า
คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้แล้วทั.งหมด จึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั.งใด เมือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ใน
วรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั.นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั.งหลังนี.ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
5. การลงคะแนนเสียง
หมวดที 6 ข้อ 36
เว้นแต่ในกรณีทีข้อบังคับนี.หรื อกฎหมายกําหนดบังคับไว้เป็ นอย่างอืน การวินิจฉัยชี.ขาดหรื อการลง
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ในการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้นบั หนึงหุ ้นเป็ นหนึงเสี ยง ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู้ ป็ นประธานในทีประชุมมีคะแนนเสี ยงอีก
เสียงหนึงเป็ นเสี ยงชี.ขาด
ผูถ้ ือหุ ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ซึ งทีประชุมจะได้ลงมติผถู้ ือหุ ้นคนนั.นไม่มีสิทธิ จะ
ออกเสี ยงลงคะแนนด้วยในเรื องนั.น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั.งกรรมการ
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