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ข้ อบังคับบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่วนั
สิ3นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากที กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท3 งั หมดหรื อผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท3 งั หมดได้เข้าชือ
กันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี3คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 38. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั3งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและ จัดส่ งให้ผูถ้ ือ
หุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ด วันก่ อนวันประชุ ม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด ประชุ ม ในหนัง สื อพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อในเขตจังหวัดอันเป็ น
ทีตั3งของสํานักงานใหญ่ หรื อทีอืนใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั3งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของหุ ้นที
จําหน่ายได้ท3 งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั3งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ งชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั3นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั3นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั3งหลังนี3 ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ทั3งนี3 หุน้ ทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ เองนั3นไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนังเป็ นประธานทีประชุม ถ้าไม่มีตวั ประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิ ได้มาเข้าร่ วมประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ ง
ซึงได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 43. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี3
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
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(5)
(6)

แต่งตั3งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
กิจการอืน ๆ

การมอบฉันทะเพือเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสี ยงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันทีและลายมือชือของผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะ และเป็ นไปตาม
แบบทีนายทะเบียนกําหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี3 จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที
ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 42. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั3น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี3
(1)
ในกรณี ป กติ ให้ถื อเสี ย งข้างมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ3นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี3ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี3 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั3งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนกิจการทั3งหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญของบริ ษทั ให้แก่
บุคคลอืน
(ข) การซื3อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี ยวกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั3ง หมดหรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิมหรื อลดทุนของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ บุริมสิ ทธิF หุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีประกัน หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะ
ซื3อหุน้ หรื อหุน้ กู้ หรื อหลักทรัพย์อืนใด ทีอาจกระทําได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริ ษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อืน
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตั(งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้อ 19. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนกรรมการทั3งหมดนั3น ต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรและจะต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อ 20. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั3งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี3
(1)
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยงตามจํานวนหุน้ ทีตนถือ
(2)
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที มีอยู่ท3 ังหมดตาม (1) เลื อกตั3งบุคคลคนเดี ยวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั3งเป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการที จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั3งในครั3งนั3น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั3ง
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ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั3งในครั3ง
นั3นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี3ขาด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั3ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั3นให้ใช้วิธี จับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนั3นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที
จะออกตามวาระนี3อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้อ 35. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี3ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้อบังคับหรื อตามทีที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะอนุ มตั ิ ซึ งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้
และนอกจากนั3นกรรมการอาจได้รับเบี3ยเลี3ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ งไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลือกตั3งเป็ น
กรรมการในอันทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั .
การจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไร
ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้จ่ายตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั3งคราวในเมือเห็ นว่าบริ ษทั มีผล
กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนั3น และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั3งนี3ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั3นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 48. บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี3จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสํารองทีได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ลงมติเพือจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
อย่างอืนตามทีเห็นสมควร เพือดําเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
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