สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3.

ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. การเรียกประชุม
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ
การประชุมผู้ถอื หุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือเมื่อผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี้กรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน
สามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และสถานทีท่ จ่ี ะประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติสถานทีท่ จ่ี ะใช้เป็ น
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะอยู่ในท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกาหนดสถานทีท่ จ่ี ะประชุมในจังหวัดอื่นก็ได้
2. องค์ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า
คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และให้เป็ นตามแบบ
ทีน่ ายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ
สถานทีท่ ป่ี ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
3. คะแนนเสียง
ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หนุ้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถอื เสียงข้างมากของจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี าด

(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั ฯ
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ฯ ทัง้ หมด
หรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
(ช) การเพิม่ ทุน การลดทุนของบริษทั การออกหุน้ กู้
(ซ) การควบบริษทั ฯ การเลิกบริษทั ฯ

นิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีข่ ดั แย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
5. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ าคัญของบริษทั ฯ

