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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อที 20 ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทําหน้ าทีเป็ นประธานทังใน
"
การประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อที 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 ภายในสี เดื อ น
นับแต่วนั สิ "นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้น
ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่า หนึงในห้ า ของจํ า นวนหุ้น ที จํ า หน่า ยได้ ทัง" หมด หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ไม่น้ อ ยกว่า ยี สิบ ห้ า คน ซึงมี ห้ ุน
นับ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ งในสิ บ ของจํ า นวนหุ้ นที จํ า หน่ า ยได้ ทัง" หมด จะเข้ าชื อกั น ทํ า หนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี "คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อที 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
ยีสิบห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
"
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั"
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อที 37 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี "ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ วพร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนน
ข้ อที 32 มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
" ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี "
(1)

ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการซึงเป็ นประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ "นอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชี "ขาด

(2)

ในกรณี ดังต่อไปนี "ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํ านวนเสียงทัง" หมดของผู้ถือหุ้น ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
"
อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
การซื "อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
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(ค)

(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(3)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
"
หรื อบางส่วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิมทุน ลดทุน
การเลิกบริ ษัท
การออกหุ้นกู้

ในการกําหนดค่าตอบแทนใดๆ ค่าบําเหน็จ ค่าเบี "ยประชุมกรรมการให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการเลือกตัง* กรรมการ
ข้ อที 13 กรรมการนันให้
" เลือกตังโดยที
"
ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี "
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการไม่
"
ใช้ คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
ข้ อที 14 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง" ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
" จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
" นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการทีออกจากตําแหน่งไปนันอาจได้
"
รับเลือกตังเข้
" ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อที 28 บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบําเหน็จ ค่าเบี "ยประชุมของกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นทีมาประชุม
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อที 38 ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง" คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควร
ทีจะทําเช่นนัน" และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ในกรณีทีบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิมทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงิ นปั นผลทัง" หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
" " ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
"
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 39 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี "จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ข้ อที 40 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อที 42 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าทีเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง" ทีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุนและปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริ ษัท เพือชี "แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริ ษัททีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง" นันแก่
" ผ้ สู อบบัญชีด้วย

หน้ า 3/3

