สิ่งที่ส่งมำด้ วย 2
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นกำรเข้ ำร่ วมประชุม กำรมอบฉันทะ
กำรออกเสียงลงคะแนน และข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1.

กำหนดกำรลงทะเบียน
บริ ษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง โดยสามารถลงทะเบียนได้
ตังแต่
้ เวลา 9.30 น. เป็ นต้ นไป

2.

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
2.1

กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
ก)

เอกสำรประกอบ

บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
บุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว
ข)

1)
2)
1)
2)

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการของผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ เอกสาร
ที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
กรณีที่มีการแก้ ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย

2.2

กรณีผ้ ถู อื หุ้นแต่ งตัง้ ผู้รับมอบฉันทะ
ก)

เอกสำรประกอบ

ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
สัญชำติไทย

1)
2)
3)
4)

ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ ำว

1)
2)
3)

4)
ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน 1)
ประเทศไทย
2)

แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการพร้ อม
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของผู้ถือหุ้น
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีคนต่างด้ าว) ของผู้รับมอบฉันทะ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางพร้ อมลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ของผู้ถือหุ้น
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีคนต่างด้ าว) ของผู้รับมอบฉันทะ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
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3)

4)

5)

ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย น
ในต่ ำงประเทศ

1)
2)
3)

4)
1)
2)

ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ต่ ำ งประเทศซึ่ ง ได้ แ ต่ ง ตั ง้ ผู้ ป ระกอบ 3)
ธุ รกิ จเป็ นผู้รั บฝำกและดูแ ลหุ้ น หรื อ
คั ส โตเดี ย น (Custodian)ในประเทศ
4)
ไทย
5)

ข)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการของ
กรรมการผู้มี อานาจลงนามแทนนิ ติ บุค คลพร้ อมลายมื อ ชื่ อรั บ รอง
สาเนาถูกต้ องของกรรมการดังกล่าว
สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานที่มีอานาจ
รับรองที่ได้ ออกให้ ไม่เกิ น 1 ปี ซึ่งรั บรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มี
อานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีคนต่างด้ าว) ของผู้รับมอบฉันทะ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประชาชน หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติ บุคคลที่มีการรั บรองลายมือชื่อโดยโนตารี ปั บลิก ไว้ ไม่เกิ น
1 ปี
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีคนต่างด้ าว) ของผู้รับมอบฉันทะ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ( ดาวน์โหลดได้ จาก
www.thaiairways.com)
หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามใน หนัง สื อ
มอบฉันทะแทน
หนัง สือยื น ยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือ มอบฉัน ทะแทนได้ รั บอนุญ าต
ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือ
เดินทาง (กรณีคนต่างด้ าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

หลักเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง


ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
โดยเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้



ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการ
ประชุมว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ



ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
จากประธานก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อ ให้ ครบถ้ วน
หากมีก ารแก้ ไข หรื อ ขี ด ลบข้ อ ความที่สาคัญ ผู้ม อบฉัน ทะต้ อ งลงนามก ากับ ไว้ ทุก แห่ง
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หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีอากรแสตมป์ ไว้ ณ
จุดตรวจเอกสารก่อนเข้ าร่วมประชุม


กรณีใช้ การพิมพ์ ลายนิว้ มือแทนการลงลายมือชื่อ ให้ พิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มือซ้ ายและเขียน
ข้ อความกากับไว้ วา่ “ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ ายของ .......” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ น
ลายพิมพ์นิ ้วมืออันแท้ จริ งของผู้นนั ้ และต้ องพิมพ์ลายนิ ้วมือต่อหน้ าพยาน ซึ่งพยานต้ องลง
ลายมือชื่อรับรอง และต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ
ของพยานพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย



ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
ด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือก มอบฉั นทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทฯ ดังมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
1.
2.
3.
4.

พลอากาศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
นางปรารถนา มงคลกุล
นายวัชรา ตันตริ ยานนท์

อายุ
อายุ
อายุ
อายุ

61
59
54
59

ปี
ปี
ปี
ปี

โดยจั ด ส่ งมำที่ กองกำกับกฎระเบียบตลำดหลักทรัพย์ บริษัท กำรบินไทย จำกัด
(มหำชน) เลขที่ 89 ถนนวิ ภ ำวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ งเทพฯ
10900
กรรมการอิสระลาดับที่ 1-4 ข้ างต้ นมีส่วนได้ เสีย ในระเบียบวาระพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระลาดับที่ 3 มีสว่ นได้ เสียระเบียบวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ออกตามวาระ


2.3

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน โปรดเลือกใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะเพียงแบบเดียวเท่ ำนัน้ และในกรณีที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับ
มอบฉันทะ โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จดั ทาขึ ้น และลง
นามครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้ างต้ น ไปยังกองกากับกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์
พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยส่ งถึงบริ ษัท ฯ ภำยในวัน พฤหัสบดีท่ ี 19 เมษำยน
2561

กรณีผ้ ถู อื หุ้นถึงแก่ กรรม
ให้ ผ้ ูจัดการมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ ว มประชุม แทน โดยจะต้ องมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ น ผู้จัด การมรดก ซึ่ง ลงนามรั บรองโดยผู้มี อานาจ อายุไม่เ กิ น 6 เดื อ น
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
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2.4

กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยำว์
ให้ บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วม
ประชุมแทน โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย

2.5

กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
ให้ ผ้ อู นุบาล หรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ อง
มีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาล หรื อ ผู้พิทกั ษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย

3.

กำรออกเสียงลงคะแนน
3.1

4.

การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
ก)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ข)

ในกรณีอื่น ซึง่ มีกฎหมาย และหรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ ดาเนินการ
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน ที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ค)

ระเบียบวาระทัว่ ไป การนับคะแนน จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
ส่วนที่เหลือนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วย

ง)

ระเบียบวาระเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนน จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยก
คะแนนเป็ น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็ นไม่สง่ บัตรลงคะแนน

3.2

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะ
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้

3.3

ผู้ถื อหุ้นที่ มี ส่ว นได้ เสียเป็ น พิ เศษในเรื่ องใด ห้ า มมิ ใ ห้ อ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานใน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้
้
องประชุมชัว่ คราวก็ได้

3.4

ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์ จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ให้ ส่งคืนบัตร
ลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าทีห่ รื อใส่ที่กล่องรับบัตรลงคะแนนตามจุดต่างๆ

ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
4.1

กำรจัดประชุมและองค์ ประชุม
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ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ 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 นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจั ดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนผู้ถือหุ้นโดยตรงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา
หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกับที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ คณะกรรมการ
นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ข้ อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่า
ด้ วยการประชุม ในการนี ้ ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทใน

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี
กิจการอื่นๆ

รอบปี ที่ผา่ นมา

4.2

กำรออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้ หรื อบางส่วน ที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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4.3

กำรเลือกตัง้ กรรมกำร
ข้ อ 16. ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้แ ต่ ง ตัง้ กรรมการโดยใช้ เสี ย งข้ า งมากตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร

ดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ ได้ ตามจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
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