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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 20. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
&
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี &
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั&
(1) เลือกตังบุ
& คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทีเลือกตังบุ
& คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
& นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตัง& ในครัง& นัน& ในกรณี ทีไดรับเลือกตังในลํ
& าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
&
ง& นัน& ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี &ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง& ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา
ถ้ าจํ า นวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ ออกโดยจํ า นวนใกล้ เคี ย งที สุ ด กั บ
ส่วนหนึงในสาม (1/3)
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเช้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน& ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
& นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ 24. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึงหนึง (1/2) ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 26. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีจะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการทีเหลืออยู่ กระทําการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือเลือกตังกรรมการแทนตํ
&
าแหน่งทีว่าง
ทังหมดเท่
&
านัน&
การประชุมตามวรรคหนึง ให้ ก ระทํ าภายในหนึง (1) เดื อ น นับ แต่วัน ทีจํ านวนกรรมการลดลงเหลือน้ อ ยกว่า
จํานวนทีจะเป็ นองค์ประชุม
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง อยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
ข้ อ 27. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี &ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํ านวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกํ าหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อ
ให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่า ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น จะมี มติ เ ปลียนแปลงเป็ นอย่า งอื นก็ ได้ นอกจากนี & กรรมการบริ ษั ท
มีสทิ ธิได้ รับเบี &ยเลี &ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
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ความในวรรคหนึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
&
กงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท
ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สิ &นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 38. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึง
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั&
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่า
ยี สิ บ ห้ า (25) คน ซึงมี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่ า หนึ งในสิบ (1/10) ของจํ า นวนหุ้น ที จํ า หน่า ยได้ ทัง& หมด
จะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี & คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู
&
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 39. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุ ม และเรื องที จะเสนอต่ อ ที ประชุ ม พร้ อมด้ วยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า
เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรื อเพือพิจ ารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง& ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง& นี & ให้ ลง
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย
ทัง& นี & สถานที ที จะใช้ เป็ นที ประชุม จะอยู่ใ นจัง หวัด อัน เป็ นที ตัง& สํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที อื นใด ตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
&
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3)
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
&
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง& ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามทีกํ า หนดไว้ ในวรรคหนึง หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ได้ เรี ยกนัด เพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
& ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี &ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครัง& หลังนี &ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 41. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่
ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธาน
ในทีประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ ห้ ุน หนึง (1) หุ้น มีเ สีย งหนึง (1) เสียง และผู้ถือ หุ้น คนใดมี
ส่ว นได้ เ สีย เป็ นพิ เ ศษในเรื องใด ผู้ถื อหุ้นคนนัน& ไม่มี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนในเรื องนัน& เว้ น แต่การออกเสีย ง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
&
ข้ อ 43. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี &
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ &นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี &ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี & ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
&
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื &อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง& หมดหรื อบางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอืนใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิมหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอืน
ข้ อ 44. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี &
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
&
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
& ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอืนๆ
หมวดที 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 45. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ มต้ นในวันที 1 มกราคม และสิ &นสุดลงในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
และต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง& หนึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
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ข้ อ 47. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ &นสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษัทเสนอต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนันให้
& เสร็ จก่อนทีจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี &ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
(1). สํา เนางบดุล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุน ที ผู้ส อบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ ว พร้ อมทัง& รายงานการตรวจสอบบัญ ชี
ของผู้สอบบัญชี และ
(2). รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 50. ผู้ส อบบัญชี มี อํา นาจในการตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื นใดที เกี ยวกับ รายได้ รายจ่า ย ตลอดจน
ทรั พย์ สินและหนี &สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี & ให้ ผ้ ูสอบบัญชี มีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
& บคุ คลเหล่านัน&
ชี &แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร หรื อหลักฐานเกียวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าทีเข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง& ทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน
และปั ญหาเกี ยวกับบัญชี ของบริ ษัทเพือชี แ& จงการตรวจสอบบัญชี ต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารทังหมดของบริ
&
ษัททีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง& นันแก่
& ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หน่ วยที 8
เงินปั นผลและเงินสํารอง
ข้อ 52. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร และในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้

จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนัน& ให้ แ บ่ ง ตามจํ า นวนหุ้น หุ้น ละเท่า ๆ กัน เว้ น แต่ ใ นกรณี บ ริ ษั ท ออกหุ้น บุริ ม สิท ธิ แ ละกํ า หนดให้
หุ้นบุริมสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จัดสรรเงินปั นผลตามทีกําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้นได้ เป็ นครั ง& คราว เมือเห็น ว่าบริ ษัท มีกํา ไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน& และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อทีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่ ก รณี ทั ง& นี ใ& ห้ แจ้ งเป็ นหนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ นและให้ โฆษณาคํ า บอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั นผลนั น&
ในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 53. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ ประจําปี
หัก ด้ ว ยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ า มี) จนกว่า ทุน สํา รองนี จ& ะมีจํ า นวนไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน

