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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้ อ 14. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย คน โดยให้ ทีประชุมใหญ่เป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และให้ คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึงหรื อ
หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีตามข้ อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการ
มอบหมาย
ข้ อ 15. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
(2) ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะคนจะต้ องใช้ คะแนนเสี ย งที มี อ ยู่ ทังหมดตาม ( ) เลื อ กตังบุค คลคนเดี ย ว หรื อ หลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะเลือกตังในครังนัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
ข้ อ 16. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอืนตามข้ อบังคับ หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวาง
เป็ น หลัก เกณฑ์ และจะกํ า หนดเป็ น คราวๆ ไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่า จะมี ก ารเปลียนแปลงก็ ไ ด้ และ
นอกจากนันให้ ได้ รับเบียเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึงในสามโดยอัตรา ถ้ า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
หมวด
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึน ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ
ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ในระหว่าง วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนันเสียก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า วัน ก่อนวันเริ มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น
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ข้ อ 34. ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึงครัง การประชุมเช่นนีให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ กระทําภายในสีเดือนภายหลังการสินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนๆ ให้
เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในห้ า
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคนซึงมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ
ของของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
เข้ าชือกันทําหนังสือฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการ
ต้ องจัดประชุมภายใน เดือน นับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้ อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม
อนึง คําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึงหนึงของจํ านวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํ า นวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ ค รบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามที กํ า หนดไว้ หากว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั นได้ เรี ย กนั ด เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ นไม่ น้ อยกว่ า วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม ในการประชุ ม ครั งหลั ง นี
ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ถื อ หุ้ นจะมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื นเข้ าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือ ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด
กําหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี
ก. จํานวนหุ้นซึงผู้มอบฉันทะนันถืออยู่
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ ยืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกํ าหนดไว้ ณ สถานที
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
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ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้น มติทีประชุมผุ้ถือหุ้นนัน ให้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั หุ้น
หนึงเป็ นเสียงหนึง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ข้ อ 41. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทําดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกับกิจการทีทางบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในระยะรอบปี ทีผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี ทีผ่านมา
พิจารณจัดสรรเงินปั นผลและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
กิจการอืนๆ
หมวดที
เงินปั นผล และเงินสํารอง

ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเป็ น ครั งคราวได้ เมื อปรากฏแก่ กรรมการว่าบริ ษั ท
มีกํา ไรพอสมควรทีจะกระทําเช่นนันได้ และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 48. เงินปั นผลนันให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะได้ มีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนสําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 49. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ที บริ ษั ท ยัง จํ า หน่ายหุ้น ไม่ครบตามจํ า นวนที จดทะเบี ยนไว้ ห รื อ บริ ษั ท ได้ จดทะเบี ยนเพิมทุน แล้ ว บริ ษั ท
จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลทังหมดหรื อ บางส่ ว น โดยออกเป็ นหุ้น สามัญ ใหม่ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นโดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ทีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
หมวดที
สมุดบัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 51. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ มตังแต่วนั ที มกราคม และสินสุดวันที

ธันวาคม ของทุกปี

ข้ อ 52. บริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน
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ข้ อ 53. บริ ษั ท จะต้ อ งจัด ให้ มีก ารทํ างบดุล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุน อย่า งน้ อ ยที สุด หนึงครั งทุกรอบสิบ สองเดือ นอันเป็ น
รอบปี ในทางบัญชี เงินของบริ ษัท
ข้ อ 54. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชี กํา ไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษั ท เสนอต่อ
ทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจาณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น

