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ข้ อบังคับบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่
วันสิ 0นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั0
อผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดได้
ั0
เข้ าชือ
กันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี 0คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
0
นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ ดวันก่ อนวันประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม ในหนัง สือพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อในเขตจังหวัดอันเป็ น
ทีตังของสํ
0
านักงานใหญ่ หรื อทีอืนใดก็ตาม แล้ วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
0
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั0
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง0 ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
0 เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
0 ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง0 หลังนี 0ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี
0 0 หุ้นทีบริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นเองนันไม่
0 นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนังเป็ นประธานทีประชุม ถ้ าไม่มีตวั ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่ส ามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง
ซึงได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 43. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี 0
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
0
ออกตามวาระ
(5)
แต่งตังผู
0 ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอืน ๆ
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การมอบฉันทะเพือเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนซึงบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี 0 จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 42. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนัน0 ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี 0
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ 0นอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชี 0ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี 0 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
0
้ ถือหุ้น
ซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทังหมดหรื
0
อบางส่วนทีสําคัญของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลอืน
(ข) การซื 0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
0
อ บางส่วนที
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิF หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 0อหุ้นหรื อ
หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อืนใด ทีอาจกระทําได้ ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอืน
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตัง( กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 19. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํ านวนกรรมการทัง0 หมดนัน0 ต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักรและจะต้ องเป็ นผู้มี คุณสมบัติตามทีกฎหมาย
กําหนด
ข้ อ 20. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
0
กเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี 0
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียงตามจํานวนหุ้นทีตนถือ
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั0
(1) เลือกตังบุ
0 คคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
0 นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
0
ง0 นัน0 ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังใน
0
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
0
ง0
นันให้
0 ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี 0ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง0 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
45

สิงทีส่งมาด้ วย 7
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
0 ใช้ วิธี จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
0 นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการที
จะออกตามวาระนี 0อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 35. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี 0ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
และนอกจากนันกรรมการอาจได้
0
รับเบี 0ยเลี 0ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึงได้ รับเลือกตัง0 เป็ น
กรรมการในอันทีจะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท.
การจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกําไร
ข้ อ 47. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ จ่ายตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง0 คราวในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผล
กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน0 และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
0 0ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
0
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 48. บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 0จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนนอกจากเงินสํารองทีได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพือจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุน
สํารองอย่างอืนตามทีเห็นสมควร เพือดําเนินกิจการของบริ ษัทก็ได้
การออกหุ้นกู้
ข้ อ 9. บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ หรื อหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภพหรื อหลักทรัพย์
อืนใดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อประชาชน และ/หรื อบุคคลใดๆ
ได้ โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง
หุ้น กู้แ ปลงสภาพหรื อ หุ้น บุริ ม สิท ธิ แ ปลงสภาพเป็ นหุ้น สามัญ ให้ ก ระทํ า ได้ ทัง, นี , ภายใต้ ข้ อ บัง คับ
บทบัญญัติของกําหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเข้ าทํารายการทีเกียวโยง หรือการได้ มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ ของบริษัท
ข้ อ 52 ในกรณีทีบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการเกียวกับการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัทตามความหมายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ทีใช้ บงั คับการทํารายการทีเกียว
โยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณีให้ บริ ษัท
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดัวกล่าวกําหนดไว้ ในเรื องนัน0 ๆ ด้ วย
ข้ อ บัง คับ ในหมวดนี ใ0 ห้ ใ ช้ บัง คับ ตราบเท่ า ที บริ ษั ท มี ห น้ า ที ต้ องปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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