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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อที่ 20 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานทัง้ ใน
การประชุมคณะกรรมการและในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที่ 29 คณะกรรมการต้อ งจั ด ให้มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น เป็ นการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ภายในสี่ เดื อ น
นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้
ได้ไม่ น ้อ ยกว่า หนึ่ งในห้า ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถื อ หุ้น ไม่ น ้อ ยกว่ายี่ สิบ ห้า คน ซึ่งมี หุ้น
นับ รวมกั น ได้ไม่ น ้อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ทั้ง หมด จะเข้า ชื่ อ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนีค้ ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อที่ 31 ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ต้องมี ผูถ้ ื อหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ้น (ถ้ามี ) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อที่ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที่ 37 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนน
ข้อที่ 32 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึง่ เป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
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(2)

ในกรณี ดังต่อไปนี ใ้ ห้ถือคะแนนเสีย งไม่น ้อยกว่าสามในสี่ข องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อ หุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ช)
(ซ)
(3)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุค คลอื่นเข้าจัดการธุรกิ จของบริษั ทหรือการรวมกิ จการกับ บุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
การเพิม่ ทุน ลดทุน
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กู้

ในการกาหนดค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ
ข้อที่ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที่ 13 กรรมการนัน้ ให้เลือกตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสม
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
ข้อที่ 14 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ข้อที่ 25 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่
ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อที่ 28 บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ค่าบาเหน็จ ค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยให้
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
การจ่ายเงินปั นผล
ข้อที่ 38 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้
แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
ที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงิ นปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ น หุน้ สามัญ ใหม่ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ โดยได้รบั ความเห็น ชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่า ยเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 39 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ผู้สอบบัญชี
ข้อที่ 40 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษัท
ข้อที่ 42 ผูส้ อบบัญ ชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กาไร
ขาดทุนและปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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