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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อที่ 20 ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทาหน้ 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 นประจ าปี ภายในสี่ เ ดื อ น
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้น
ได้ ไม่น้ อ ยกว่า หนึ่ง ในห้ า ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ ทัง้ หมด หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่า ยี่ สิบ ห้ า คน ซึ่ง มี ห้ ุน
นับ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่ อกั น ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อที่ 31 ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นต้ องมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ ถื อ หุ้ น (ถ้ ามี ) มาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า
ยี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อที่ 37 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนน
ข้ อที่ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณี ดังต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ข องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
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(ค)

(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(3)

การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิม่ ทุน ลดทุน
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้

ในการกาหนดค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อที่ 13 กรรมการนันให้
้ เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการไม่
้
ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ข้ อที่ 14 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อที่ 28 บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อที่ 38 ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควร
ที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงิ นปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 39 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ข้ อที่ 40 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าทีใ่ ดๆ ของบริ ษัท
ข้ อที่ 42 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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