สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 5

ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั
สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ ซึง่ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แล้ วแต่จะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4)
พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
(5)
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6)
กิจการอื่นๆ(ถ้ ามี)
ข้ อ 45. ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้ อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ
ห้ าคนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และต้ องมีใบหุ้นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่าง
อื่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 51. การกู้เงินของบริ ษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มติที่ให้ ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึง่ ต้ องใช้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นซึง่ บรรลุนิติภาวะเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัท
มหาชนจากัดกาหนดโดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) การวินิจฉัยชี ้ขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่ การออก
เสียงลงคะแนนนันจะกระท
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ
(2) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การลงคะแนนลับอาจจะกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็น ชอบด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับหุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่
เรื่องอื่นๆ
ข้ อ 5. ในกรณีที่บริ ษัทตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับกับการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่
กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่
สาคัญของบริ ษัท ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ใช้ บงั คับกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี หาก
ประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บริ ษัทในฐานะบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนต้ องดาเนิน การใดแล้ ว ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ โดยอนุโลมด้ วย

