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ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 20. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุ้นต่อหนึง (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตังบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อ จะพึง เลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีไดรับ เลือกตังในลํา ดับถัดลงมามี คะแนนเสียงเท่ ากันเกิน จํา นวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ ประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
(1/3)
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเช้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อ 24. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง
หนึง (1/2) ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 26. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจํานวนทีจะเป็ นองค์ ประชุม ให้ กรรมการทีเหลืออยู่ กระทําการ
ในนามของคณะกรรมการได้ แ ต่เฉพาะการจัด ให้ มี การประชุมผู้ถื อหุ้น เพื อเลือกตังกรรมการแทนตํา แหน่งที ว่า ง
ทังหมดเท่านัน
การประชุมตามวรรคหนึง ให้ กระทําภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีจํานวนกรรมการลดลงเหลือน้ อยกว่าจํานวนที
จะเป็ นองค์ประชุม
บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง อยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตนแทน
ข้ อ 27. กรรมการบริษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม โดยอาจกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้ มี
ผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับ
เบียเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ความในวรรคหนึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีได้ รับการแต่งตังมาจากพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
หมวดที 6
การประชุมผู้ ถอื หุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วันสินสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 38. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึงมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมด หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายีสิบ
ห้ า (25) คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมดจะเข้ าชือกันทํา
หนังสือขอให้ ค ณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิ สามัญเมื อใดก็ได้ แต่ต้ องระบุเ หตุผลในการที
ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือนันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ข้ อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย
ทังนี สถานที ที จะใช้ เ ป็ นที ประชุม จะอยู่ใ นจั ง หวัด อัน เป็ นที ตังสํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ที อื นใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3)
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ า
ร่ ว มประชุม ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามที กํ า หนดไว้ ใ นวรรคหนึง หากว่ า การประชุม ผู้ถื อ หุ้นได้ เ รี ย กนัด เพราะ
ผู้ถือ หุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอัน ระงับไป ถ้ า การประชุม ผู้ถือ หุ้นนันมิใ ช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถื อหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 41. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือ หุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยู่ในที
ประชุม หรื อไม่ สามารถปฏิ บัติหน้ าที ได้ ให้ ทีประชุมเลือ กผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมคนใดคนหนึงมาเป็ นประธานในที
ประชุมดังกล่าว
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ข้ อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง (1) หุ้นมีเสียงหนึง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็ นพิเ ศษในเรื องใด ผู้ถือ หุ้นคนนันไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน เว้ นแต่การออกเสีย งลงคะแนน
เลือกตังกรรมการ
ข้ อ 43. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีป กติ ให้ ถื อคะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถือหุ้นซึงประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ้ ามี คะแนนเสีย ง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํ า แก้ ไข หรื อ ยกเลิกสัญญาเกี ยวกับ การให้ เ ช่า กิจ การของบริ ษั ททังหมดหรื อบางส่ว นที
สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอืนใดเข้ าจัด การธุ รกิจ ของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน
ข้ อ 44. กิจการทีทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอืนๆ
หมวดที 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 45. รอบปี บัญชีของบริษัทเริมต้ นในวันที 1 มกราคม และสินสุดลงในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 46. บริษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
และต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครังหนึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี
บัญชีของบริษัท
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ข้ อ 47. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชี กําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อ ที
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ในการประชุม สามัญประจํ า ปี เพื อพิ จารณาอนุมัติ แ ละคณะกรรมการต้ อ งจัด ให้ มี ผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนันให้ เสร็จก่อนทีจะนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 48. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
(1). สําเนางบดุลและบัญชีกํา ไรขาดทุนทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผู้สอบบัญชี และ
(2). รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริษัท
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชี มี อํ า นาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลัก ฐานอื นใดที เกี ยวกับ รายได้ รายจ่ า ย ตลอดจน
ทรั พย์ สินและหนี สิน ของบริ ษั ทได้ ในระหว่ างเวลาทํา การของบริ ษั ท ในการนี ให้ ผ้ สู อบบัญชีมี อํ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้ บุคคลเหล่านัน
ชีแจงข้ อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าทีเข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครังทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน
และปั ญหาเกียวกับบัญชี ของบริ ษั ท เพือชี แจงการตรวจสอบบัญชี ต่ อผู้ถื อ หุ้น และให้ บริ ษั ท จัด ส่ง รายงานและ
เอกสารทังหมดของบริษัททีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครังนันแก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หน่ วยที 8
เงินปั นผลและเงินสํารอง
ข้อ 52. ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร และในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้

จ่ายเงินปั นผล
เงิ น ปั น ผลนันให้ แ บ่ ง ตามจํ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้ น แต่ ใ นกรณี บริ ษั ท ออกหุ้น บุริมสิท ธิ และกํา หนดให้ ห้ ุ น
บุริมสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้ จัดสรรเงินปั นผลตามทีกําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ อ ง
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครังคราว เมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควรพอทีจะ
ทํ า เช่ น นั น และเมื อได้ จ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่ า งกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ า ยเงิ น ปั นผลดั ง กล่ า วให้ ที ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึง (1) เดือน นับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อทีประชุมคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนีให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนังสือพิมพ์
ด้ วย
ข้ อ 53. บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หัก
ด้ วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ าทุนสํารองนีจะมี จํา นวนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน

