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ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 20 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็นประธานทั้งใน
การประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 29 คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ภ ายในสี่ เดื อ น
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้น
ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในห้ า ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ งหมด หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ ายี่ สิบ ห้ า คน ซึ่ งมี หุ้ น
นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะเข้ า ชื่ อกั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 31 ในการประชุมผู้ถื อหุ้นต้ องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉั นทะจากผู้ถือหุ้ น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อที่ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
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การออกเสียงลงคะแนน
ข้อที่ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่าสามในสี่ข องจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุค คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษั ทหรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
การเพิม่ ทุน ลดทุน
การเลิกบริษัท
การออกหุ้นกู้

ในการกาหนดค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ข้อที่ 13 กรรมการนั้นให้เลือกตัง้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ข้อที่ 14 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อที่ 28 บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
การจ่ายเงินปันผล
ข้อที่ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
ที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ น หุ้น สามัญ ใหม่ให้ แก่ผู้ถื อหุ้น โดยได้ รับ ความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ข้อที่ 40 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษัท
ข้อที่ 42 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไร
ขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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