สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 47. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า)
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชั่วโมง จานวนผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
ให้นัดประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 49. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
49.1 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่ การ
ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียงเสมอ
49.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
49.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่ผู้อื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

27

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทัง้ หมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทสี่ ุดกับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 43. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูป
ของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วันทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(สิบ) ของทุนจดทะเบียน
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การสอบบัญชี
ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอืน่ ใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สิน และหนี้สนิ ของบริษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนัน้ แก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายเจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการ
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะและใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
กรณีนิติบุคคล
ผู้รับมอบฉันทะจากนิตบิ ุคคลต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่
เป็นผู้ถือหุน้
1.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งออกโดยหน่วยรายชการที่มีอานาจของประเทศของนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอานาจไม่เกิน 1 ปี
1.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ได้แก่ บัตร
ประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
และลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
1.5 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1
กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้อง
จัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบ
ทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบทั่วไป และแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(Custodian) ให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และแบบ ค. ได้ที่บริษัท หรือจะ download จากเว็บไซด์ของบริษัทได้ที่ www.asiaplusgroup.co.th
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) มอบฉันทะให้บุคลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว
ในแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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(2) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดาเนินการให้ก็ได้
(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือ
มอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2
ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ถนน
เจริญกรุง 70 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสาหรับแต่ละ
วาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
(2) ผู้รับมอบฉันทะ
(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รบั แจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ผถู้ ือ
หุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนามาประมวลผลรวมกับ
เสียงของผู้ถือหุ้นรายอืน่ ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด
สาหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่
ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนนโดยวิธีชูมือ หากวาระใดมีผู้ถือหุ้นขอให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ประธานจะใช้วิธีลงคะแนนเสียง
ด้วยบัตรลงคะแนนที่แจกให้ก่อนเข้าห้องประชุม
(2) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 21 ดังนี้
1. ผู้ถือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธอี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน
การลงคะแนนแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึง่ หุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่ผู้อื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
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