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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบ
ปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่
ั้
น้ อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะ
เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ั้
านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อสํานักงานสาขา
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ อยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของสํ
หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ข้ อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กําหนดไว้ ใน ข้ อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธาน กรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทว่าด้ วยการประชุม ในการนี ้
ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
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- 37 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม
(3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิจะเข้ าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ
(1) รายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้ องทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดกําหนด
ข้ อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ การ
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริษัท หรื อ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริษัท
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- 38 การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 55. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงิน
ปั นผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการ ลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วันด้ วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 58. บริษัทต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองอย่างน้ อยหนึง่ ในยี่สบิ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนัน้ จะมีจํานวนถึงหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วน
ลํ ้ามูลค่าหุ้นตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 18. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท
ข้ อ 19. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้ าที่
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
ข้ อ 20. กรรมการนันให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่ที่
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
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- 39 กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้
้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้น ส่ว นในห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรื อ เป็ นหุ้น ส่ว นไม่ จํ า กัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ว นจํ า กัด หรื อ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะ
ทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 32. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท เช่น เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยประกัน
บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่านํ ้ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้ น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี การกําหนดค่ าสอบบัญชี และการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท
้ กเลือกกลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีนนั ้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้ สนิ จ้ างเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
ข้ อ 54. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของ
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
บริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
…………………………………………………………
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