สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ
การออกเสียงลงคะแนน และข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
- ผู้ถื อ หุ้น เป็ นบุ ค คลธรรมดา สั ญ ชาติ ไ ทย โปรดแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว
ข้ าราชการ และแบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10)
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือ
เดินทาง หรื อเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางและแบบฟอร์ มลงทะเบียนบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการประชุม ว่า
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่ อให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อ ขีดลบข้ อความที่
สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริ ษัทฯ
จะจัดให้ มีอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้ าร่วมประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
 กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะเป็ นบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย : แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย น และภาพถ่ า ยบัต ร
ประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มอบฉันทะ
 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : แบบฟอร์ มลงทะเบียนและใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทางหรื อเอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทาง
 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : แบบฟอร์ มลงทะเบียน และสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ ออกให้ ไม่เกิ น 1 ปี ซึ่งรั บรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้ มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้ ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการ
ดังกล่าว
- นิ ติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว : แบบฟอร์ มลงทะเบียน และผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
จะต้ องลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัทในหนังสือมอบฉันทะด้ วยตนเองต่อหน้ าพนักงาน
รับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) หรื อหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้ าที่คล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ วให้ นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนันให้
้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้
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ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลซึง่ สามารถให้ การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนันท
้ าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) อีกชันหนึ
้ ง่
 กรณี ใช้ การพิมพ์ลายนิว้ มือแทนการลงลายมือ ชื่ อ ให้ พิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มือซ้ ายและเขียนข้ อความ
กากับไว้ ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ ายของ .......” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ ้วมือ
อันแท้ จริ งของผู้นนั ้ และต้ องพิมพ์ลายนิ ้วมือต่อหน้ าพยาน ซึง่ พยานต้ องลงลายมือชื่อรับรอง และต้ อง
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของพยานพร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ดังนี ้
1. พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง
อายุ 59 ปี
2. นายอารี พงศ์ ภูช่ อุม่
อายุ 56 ปี
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
อายุ 55 ปี
4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
อายุ 56 ปี
5. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร
อายุ 58 ปี
6. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรี ชา กมลาศน์ อายุ 62 ปี
7. พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ ว
อายุ 59 ปี
8. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
อายุ 63 ปี
9. นายอาพน กิตติอาพน
อายุ 58 ปี
โดยจั ด ส่ งตามที่ อยู่ ที่ ก องบริ หารงานหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท การบิ น ไทย จากั ด
(มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ 10900
กรรมการอิสระลาดับที่ 1-4 และลาดับที่ 6-8 ข้ างต้ นมีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ แต่ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมอื่นๆ
กรรมการอิสระลาดับที่ 5 และ 9 ข้ างต้ นมีสว่ นได้ เสียในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และวาระเลือกตังกรรมการ
้
 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน โปรดเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ
เพียงแบบเดียวเท่ านั น้ และในกรณี ที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
โปรดใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จดั ทาขึ ้น และลงนามครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้ างต้ น ไปยังกองบริ หารงานหลักทรัพย์ฯ พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย
ส่ งถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557
 ทัง้ นี ้ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า ร่ วมประชุ ม จะต้ อ งแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชน /
บัต รประจ าตัว ข้ าราชการ / หนัง สื อ เดิ น ทาง (ส าหรั บ ชาวต่ า งประเทศ) ของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
พร้ อมทังแบบฟอร์
้
มลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ ผ้ จู ดั การมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน
โดยจะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิ น 6 เดือน
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
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4. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้ บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
5. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรื อผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ ผ้ อู นุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาล หรื อ
ผู้พิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
6. การลงทะเบียน : บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา 11.30 น.
เป็ นต้ นไป
7. การออกเสียงลงคะแนน :
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบ
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ
ก็ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน
ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสี ย งลงคะแนนในกรณี ม อบฉัน ทะ ผู้รั บ มอบฉัน ทะจะต้ อ งออกเสี ย งลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3. ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานใน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้
ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. การจัดประชุมและองค์ ประชุม
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุ ผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดย
ชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัด
ประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนัง สือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสานักงาน
สาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
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ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ คณะกรรมการ
นัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี ้ ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่
ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. การออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น เข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ ได้ หนัง สือ มอบฉัน ทะจะต้ อ งลงวันที่ แ ละลายมื อชื่ อ ของผู้ถื อหุ้น ที่ มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในการออกเสีย งลงคะแนน ให้ ห้ ุน หนึ่ง หุ้น มี เ สี ย งหนึ่ง เสีย ง และมติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น นัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
การควบหรื อเลิกบริ ษัท

3. การเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ ตามจานวนกรรมการที่จะพึงมี
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
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