สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7

ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิ บัติ
สําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
เพื่อเป็ นข้ อปฏิบตั ิสําหรับใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ข้ อบังคับบริษัท
หมวดที่ 2 การออกและการโอนหุ้น
ข้ อ 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํ านวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไป
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบ
แม้ วา่ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแล้ ว
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคแรกต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เกินสอง (2)
เดือน
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 (หนึง่ ) หุ้นต่อ 1 (หนึง่ ) เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(ก) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุค คลซึ่งได้ รั บ คะแนนสูงสุด ตามลําดับ ลงมา เป็ นผู้ไ ด้ รั บ เลื อกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับ
ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากัน เกิ น จํ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อจะพึ ง เลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้
ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง

ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนคณะกรรมการ
ทัง้ หมดพ้ นจากตําแหน่ง ถ้ าจํ านวนกรรมการที่ จะพ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้ พอดีหนึ่งในสาม
(1/3) ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันกับหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้
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กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ถ้ ามิได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น ก็ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออก
จากตําแหน่ง
ข้ อ 18. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20 และ
ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

ข้ อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคแรก จะแจ้ งการลาออกของตนดังกล่าวให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้ วยการ
ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยมี
จํานวนหุ้นนับรวมกันแล้ วได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 21. ในกรณีที่ตาํ แหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ ามาเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 22. กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 23. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ ค่าตอบแทนได้ แก่ เงินเดือน เบี ้ยประชุม บําเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ น
จํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
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ความในวรรคหนึ่งไม่ก ระทบกระเทื อนสิ ท ธิ ข องพนักงานและลูก จ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับ เลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และสอง จะต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ข้ อ 24. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ควร จะเลื อกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ ได้ รองประธานกรรมการจะมี ห น้ าที่ ตามที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อบัง คับ บริ ษัทว่าด้ วยกิ จ การซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมายให้
ข้ อ 25. ในการประชุม คณะกรรมการจะต้ องมีกรรมการมาร่ วมประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํ านวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ ป ระชุม และให้ ป ระธานกรรมการทํ าหน้ าที่ เป็ นประธานในที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุม หรื อไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ า มี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 26. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ ากรรมการตังแต่
้ สอง (2) คนขึน้ ไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนด
วันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
ข้ อ 27. ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานหรื อผู้ซึ่ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง หนัง สื อนัด ประชุม ไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนที่จะต้ องรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ข้ อ 28. คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
้
งปวงของบริ
้
ษัท และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังกรรมการหรื
้
อบุคคลอื่นใดเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรื อหลายอย่างแทนคณะกรรมการ โดยจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
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อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้
ข้ อ 29. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรั บผิ ดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการผู้นนั ้
ข้ อ 30. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้ เสียในสัญญาใดที่บริ ษัททําขึ ้น
หรื อในกรณีที่จํานวนหุ้นหรื อหุ้นกู้ของกรรมการที่มีอยู่ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ข้ อ 31. คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วไว้ แล้ วนี ้ จะเรี ยกว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นวิ ส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวน
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ ต้ อ งระบุ เ หตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้ อ 33. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือแจ้ งจัดนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้ อมทัง้ รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่ใช้ ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดก็ตามแล้ วแต่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
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ข้ อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมื อชื่ อผู้ม อบฉัน ทะ และต้ องนํ าไปมอบต่อ ประธานกรรมการหรื อบุค คลซึ่ง ประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ูถือหุ้นผู้มอบ
ฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ
ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะครบองค์ประชุม
ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และในกรณี นีใ้ ห้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อ
ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ูถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน ร้ องขอและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด
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ข้ อ 37. มติของที่ประชุมจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณี ป รกติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยให้ นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
การตกลง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัท
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
หรื อควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนหรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
การเลิกบริ ษัท
การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
การใดที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

ข้ อ 38. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ แสดงถึงกิจการ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และประกาศจ่ายเงินปั นผล
พิ จ ารณาเลื อกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ พ้ นจากตําแหน่ง ตามวาระ และกํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
กิจการอื่น ๆ
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