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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อที่ 20 ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทําหน้ าที่เป็ นประธานทังใน
้
การประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อที่ 29 คณะกรรมการต้ องจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี ภายในสี่ เ ดื อ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึ่งมีห้ นุ นับ
หุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อที่ 31 ในการประชุมผู้ถือ หุ้น ต้ อ งมี ผ้ ูถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น (ถ้ า มี ) มาประชุม ไม่น้ อยกว่า
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ยี่สิบห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อที่ 37 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนน
ข้ อที่ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนีใ้ ห้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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(ค)

(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(3)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้ อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน ลดทุน
การเลิกบริษัท
การออกหุ้นกู้

ในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ค่าบําเหน็จ ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อที่ 13 กรรมการนันให้
้ เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการไม่
้
ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ข้ อที่ 14 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อที่ 28 บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบําเหน็จ ค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อที่ 38 ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควร
ที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ในกรณีที่บริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 39 บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ข้ อที่ 40 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อที่ 42 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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