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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 20. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่ไดรับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา
ถ้ าจ านวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้ ตรงเป็ น สาม (3) ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ ออกโดยจ านวนใกล้ เคี ย งที่ สุ ด กั บ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเช้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 26. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่ กระทาการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่ว่าง
ทังหมดเท่
้
านัน้
การประชุม ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก ระท าภายในหนึ่ง (1) เดื อ น นับ แต่วัน ที่ จ านวนกรรมการลดลงเหลือ น้ อ ยกว่า
จานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง่ อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้ อ 27. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อ
ให้ มี ผลตลอดไปจนกว่าที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น จะมี ม ติ เปลี่ย นแปลงเป็ นอย่างอื่ น ก็ ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษั ท
มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
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ความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 38. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่า
ยี่ สิ บ ห้ า (25) คน ซึ่ ง มี ห้ ุ นนับ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด
จะเข้ าชื่ อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัด เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ อ งจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 39. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อมด้ วยรายละเอี ย ดตามสมควร โดยระบุ ใ ห้ ชั ด เจนว่ า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรื อ เพื่ อ พิจ ารณา แล้ วแต่ก รณี รวมทัง้ ความเห็น ของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ด้ วย
ทัง้ นี ้ สถานที่ ที่ จ ะใช้ เป็ นที่ ป ระชุ ม จะอยู่ ในจัง หวัด อัน เป็ นที่ ตัง้ สานัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที่ อื่ น ใด ตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ า
ร่ วมประชุม ไม่ค รบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามที่ กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ เรี ยกนัด เพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 41. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธาน
ในที่ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 42. ในการออกเสีย งลงคะแนนในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ ห้ ุน หนึ่ง (1) หุ้น มี เสีย งหนึ่ง (1) เสี ย ง และผู้ถื อ หุ้น คนใดมี
ส่ว นได้ เสีย เป็ นพิ เศษในเรื่ อ งใด ผู้ถื อ หุ้น คนนัน้ ไม่มี สิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนนในเรื่ องนัน้ เว้ น แต่ ก ารออกเสีย ง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
ข้ อ 44. กิจการที่ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 45. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง
และต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
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ข้ อ 47. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญ ชีของบริ ษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มัติและคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
(1). สาเนางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ ว พร้ อมทัง้ รายงานการตรวจสอบบัญ ชี
ของผู้สอบบัญชี และ
(2). รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญ ชี มี อ านาจในการตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกับ รายได้ รายจ่ าย ตลอดจน
ทรัพย์ สินและหนีส้ ินของบริ ษั ทได้ ในระหว่างเวลาท าการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี มี อานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ บคุ คลเหล่านัน้
ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญ หาเกี่ ยวกับบัญ ชี ของบริ ษั ทเพื่ อชี แ้ จงการตรวจสอบบัญ ชี ต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัท จัด ส่งรายงานและ
เอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หน่ วยที่ 8
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้อ 52. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้

จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนัน้ ให้ แ บ่ ง ตามจ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้ น แต่ ในกรณี บ ริ ษั ท ออกหุ้น บุ ริม สิ ท ธิ แ ละก าหนดให้
หุ้นบุริมสิทธิได้ รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จัดสรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น ได้ เป็ นครั ง้ คราว เมื่ อ เห็ น ว่าบริ ษั ท มี ก าไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่ ก รณี ทั ง้ นี ใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ นและให้ โฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั นผลนั น้
ในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 53. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิ ประจาปี
หัก ด้ วยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่า ทุน สารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน

