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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6

ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถ ือหุน
การประชุมผูถ ือหุน
ขอ 33. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบ
ปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากทีก่ ลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไม
นอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและ
นายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท หรือสํานักงานสาขา
หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนดให
ขอ 35. คณะกรรมการจะตองจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถอื หุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุน ทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ
ขอ 37. การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองค
ประชุมตามที่กําหนดไวใน ขอ 36. หากวาการประชุมผูถือหุนนั้น ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ก็ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธาน กรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 39. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้
ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติให
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 39 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องทีผ่ ูถือหุนเสนอ
ไมเสร็จตามวรรคสองแลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม
(3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย
ขอ 40. ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิจะเขารวมประชุมในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมผูถือหุนชนิดใดคราวใด
ขอ 44. การประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณากิจการเหลานี้ คือ
(1) รายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 41. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตนก็ได และผูรับมอบ
ฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือผูที่ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม
กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะตองทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดกําหนด
ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบง
กําไรขาดทุนกัน
ง. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือ ขอบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุนกูของบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 40 การจายเงินปนผล
ขอ 55. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงิน
ปนผล
ขอ 56. การจายเงินปนผล ใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ ลงมติแลวแต
กรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพติดตอกัน
สาม (3) วันดวย
ขอ 57. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะ
ทําเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ขอ 58. บริษัทตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวาทุนสํารองนั้น จะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองสวน
ล้ํามูลคาหุนตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ
ขอ 18. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอ 19. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอหนาที่
ขอ 20. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่
ประชุมผูถอื หุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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- 41 ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอ 30. หา มมิ ให ก รรมการประกอบกิจ การอัน มี สภาพอยา งเดี ยวกัน และเป น การแข ง ขัน กับ กิ จการของบริ ษั ท หรื อ เข าเป น
หุ น ส ว นในห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ เป น หุ น ส ว นไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น กรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะ
ทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
การจายคาตอบแทนกรรมการ
ขอ 32. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท เชน เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน
บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล คารักษาพยาบาล คาน้ํามัน คาพาหนะ
ความในวรรคตน ไมรวมถึงคาตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
คุณสมบัติของผูสอบบัญชี การแตงตั้งผูสอบบัญชี การกําหนดคาสอบบัญชี และการเขารวมประชุมผูถือหุน
ขอ 49. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท
ขอ 50. ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 51. ผูส อบบัญชีควรไดสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสารของ
บริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
…………………………………………………………
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