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ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 37. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแต
วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผู
ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อ
กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่
ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน
1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 38. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ จัดสงใหผูถือ
หุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา เจ็ดวัน กอ นวันประชุม และใหโฆษณาคํา บอกกลา วนัดประชุมในหนัง สือ พิมพ
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปน
ที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน
ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิไดมาเข า รวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติห นา ที่ได ถ ามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่ง
ซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม
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การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 41. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 42. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือ เสียงขางมากของผูถือ หุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา มี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแก
บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํ า แก ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให เ ช า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ
ขอ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมี คุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด
ขอ 20. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1)
ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
(2)
ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
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ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 21. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธี จับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่
จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การจายคาตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ขอ 35. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท.
การจายเงินปนผล และการจัดสรรเงินกําไร
ขอ 47. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหจายเงินปนผล
เงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย
ขอ 48. บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองที่ไดระบุไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเปนทุน
สํารองอยางอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได
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