ข้ อบังคับบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับวาระต่ างๆ ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การเลือกตั้งกรรมการจะกาหนดให้เลือกเป็ นรายบุคคลหรื อเลือกเป็ นชุดก็ได้
(2) ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก โดยให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยง
เท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่พึงจะมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบั ฉลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่แบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจ
ได้รับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ข้อ 34. ในการออกคะแนนเสี ยง ให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยง ยกเว้นกรณี บริ ษทั ได้ออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ และ
กาหนดให้มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่าหุ น้ สามัญ
โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้แก่ผอู ้ ื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไร ขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ น้ กู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ที่คณะกรรมการของ
บริ ษทั ได้จดั การไปในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรขาดทุน
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 40. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั มียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้
จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุน้ ละเท่าๆกัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่ทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจาหน่ ายหุ ้นไม่ครบตามจานวนที่ จดทะเบี ยนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนแล้ว
บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วน โดยออกเป็ นหุ น้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงิ นปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดื อน นับแต่ วนั ที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

