สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อบังคับบริษัทเกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 38
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ น
หนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ ง
ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. การดาเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 39
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และ
จาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้อ 40
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
3. องค์ ประชุม
หมวดที่ 4 ข้อ 37
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
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4. การลงคะแนนเสี ยง
หมวด 4 ข้อ 41
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
หมวด 4 ข้อ 42
การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้น
แต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
5. การแต่ งตั้งกรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15
บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้อ 17
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลาย
คนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
มี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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Enclosure 6
Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting and Voting Procedures
1.

Proxy

Chapter IV Clause 38
A shareholder may appoint a proxy to attend and vote at a meeting of shareholders on his/her behalf. The instrument
appointing a proxy must be made in writing, signed by the shareholder and made in a form prescribed by the Public
Companies Registrar. The proxy instrument must be submitted with the Chairman or his/her assignee before the proxy
attends the meeting. The proxy instrument must contain at least the following particulars:
(a) the amount of shares held by the shareholder;
(b) the name of the proxy; and
(c) the meeting at which the proxy is appointed to attend and vote.
2.

Meeting Procedures

Chapter IV Clause 39
The meeting of shareholders must proceed according to the agenda specified in the notice of the meeting in respective
order. However, the meeting may vary the sequence of the agenda if approved by a resolution passed by two-thirds (2/3)
or more of the votes cast by the shareholders attending the meeting.
After the meeting of shareholders completes its consideration of the agenda prescribed in the notice of the meeting, the
shareholders holding in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares may request the meeting to consider
any matters in addition to the agenda prescribed in the notice of the meeting.
If the meeting of shareholders is unable to complete its consideration of the agenda prescribed in the notice of the
meeting or additional matters raised by the shareholders and it is necessary to adjourn the meeting, then the meeting must
fix the place, date and time of the adjourned meeting. The board of directors must send a notice of the meeting
specifying the place, date, time and agenda to shareholders seven (7) days or more before the meeting date. The notice
must also be published in a newspaper at least three (3) days before the meeting date for a period of three (3) consecutive
days.
Chapter IV Clause 40
The Chairman of the board of directors will act as the Chairman of the meeting of shareholders. If the Chairman is not
present or is unable to discharge his/her duties, the Vice-Chairman will serve as the Chairman. If there is no ViceChairman or the
Vice-Chairman is unable to discharge his/her duties, the shareholders attending the meeting must elect one of them to act
as the Chairman.
3.

Quorum

Chapter IV Clause 37
A quorum of a meeting of shareholders requires a lesser of a number of twenty-five (25) shareholders or one-half or more
of the total number of shareholders, holdings in aggregate one-third (1/3) or more of the total issued shares, present in
person or by proxy (if any).
If after one (1) hour from the time fixed for a meeting of shareholders a quorum has not been constituted, the meeting
which was called at the request of shareholders must be dissolved. If the meeting is called other than at the request of the
shareholders, an adjourned meeting must be called and a notice of the meeting must be sent to the shareholders seven (7)
days or more before the date of the adjourned meeting. No quorum is required at the adjourned meeting.
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4. Voting
Chapter IV Clause 41
In every meeting of shareholders, a shareholder has one vote for each share.
A shareholder who has a special interest in any matter may not cast votes on that matter, except for the election of
directors.
Chapter IV Clause 42
A resolution of shareholders must be passed by a majority of the votes cast by the shareholders attending and eligible to
vote at the meeting, except where it requires otherwise in these Articles of Association or by law or in any of the
following cases where a resolution must be passed by three-quarters (3/4) or more of the votes cast by the shareholders
attending and eligible to vote at the meeting:
(a) a sale or transfer of all or substantial part of the business of the Company to any person;
(b) a purchase or acceptance of transfer of business of other public or private companies;
(c) an entering into, amendment or termination of any agreement concerning a lease out of all or substantial part of
the business of the Company or an assignment of the management control of the business of the Company to
any person or a merger with any person for the purposes of profit and loss sharing;
(d) an amendment to the Memorandum or Articles of Association of the Company;
(e) an increase or reduction of capital;
(f) an issue of debentures; or
(g) an amalgamation or a dissolution of the Company.
5. Appointment of Directors
Chapter III Clause 15
The Company has a board of directors consisting of at least 5 persons. The board of directors must elect one of their
members to be the Chairman and may elect another member to be a Vice-Chairman and any other positions as they see
fit. At least one-half of the directors must reside in Thailand.
Chapter III Clause 17
A meeting of shareholders must elect the directors in accordance with the following procedures and rules:
(1) Each shareholder has one vote for each share held;
(2) Each shareholder may exercise the votes in electing one or more persons to be the directors but the votes are
indivisable; and
(3) The person who obtains the highest votes will be elected as a director in respective order according to the
required number of directors, but if two or more persons obtain equal votes, the Chairman must exercise a
casting vote.
Chapter III Clause 18
At every annual general meeting of shareholders, one-third (1/3) of the directors, or if it is not a multiple of three, then
the number nearest to one-third (1/3) must retire from office.
There must be a drawing by lots to determine the directors retiring on the first and second years following the registration
of the Company. In each subsequent year, the directors who occupy the position for the longest period must retire.
A retiring director is eligible for re-election.
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