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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเกียวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับแต่วนั สิ0 นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึ งมี หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้
ทั0งหมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื อง
และเหตุ ผ ลในการที ขอให้เรี ยกประชุ ม ไว้ให้ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่าวด้วย ในกรณี เช่น นี0 คณะกรรมการต้องจัด ให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้ นั0น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาสี สิ บ ห้าวันนับแต่วนั ที ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุ้นดังกล่าว ผูถ้ ือหุ ้นทั0งหลายซึ งเข้าชือกันหรื อผูถ้ ือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามทีบังคับไว้น0 นั จะ
เรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาสี สิ บห้าวันทีคณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี เช่น นี0 ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือ หุ ้นทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิด ชอบค่าใช้จ่าย
อันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี ครั0งใด จํานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 33 นั0น ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี จะต้องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั0งนั0นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 32 ในการเรี ยกประชุ ม ผู ้ถื อหุ ้ น ให้ ค ณะกรรมการจัดทําเป็ นหนั งสื อนั ดประชุ ม ระบุ ส ถานที วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมี ผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้าคน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั0งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่าย
ได้ท0งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั0งใด เมื อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ งชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอการประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั0นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34

มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ต่อ ไปนี0 ให้ถือ คะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น
ซึ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
ข. การซื0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี ยวกับการให้เช่ากิ จการของบริ ษทั ทั0งหมดหรื อบางส่ วนที สําคัญ
การมอบหมายให้บุ ค คลอื นเข้าจัด การธุ รกิ จของบริ ษ ทั หรื อ การรวมกิ จการกับ บุ ค คลอื น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
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ข้อ 35

กิจการอืนทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ที ผ่านมากิจการของบริ ษทั
ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตั0งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั&งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้อ 15 ให้บริ ษทั มีค ณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่า B คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการทั0งหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อ 16

ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั0งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี0
(1) ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสี ยงหนึง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ 0 งั หมดตาม (E) เลือกตั0งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ งได้รั บคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั0งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีพึงจะมี หรื อพึงจะเลือกตั0งในครั0งนั0น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตั0งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นกว่าจํานวนกรรมการทีพึงจะมี หรื อจะพึงเลือกตั0งในครั0งนั0น ให้ผูเ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี0ขาด

ข้อ 17 ในการประชุม สามัญประจําปี ทุกครั0ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั0น ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนั0นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกไปนั0นจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 21 ที ประชุ ม ผูถ้ ือ หุ ้น อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อ นถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมี สิทธิออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
เรื องอืน ๆ
ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ0 นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอ
ต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนนี0 คณะกรรมการต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
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ข้อ 39

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี0 ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สํ า เนางบดุ ลและบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ นที ผู ้ ส อบบั ญ ชี ตรวจสอบแล้ ว พร้ อ มกั บ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั0งคราว ในเมื อเห็นว่าบริ ษทั มีผล
กําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนั0น และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงิ น ปั นผลให้กระทําภายใน E เดื อ น นับแต่ วนั ที ที ประชุม ผูถ้ ือ หุ ้น หรื อ คณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั0งนี0ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั0นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 41 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ I ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี0จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ EJ ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 44 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั0งทีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุ น และปั ญ หาเกี ยวกับบัญ ชี ข องบริ ษ ัท เพือชี0 แจงการตรวจสอบบัญ ชี ต่ อผูถ้ ื อหุ ้น ให้บ ริ ษ ทั จัด ส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ทีผูถ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั0งนั0นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 46 ในกรณี ทีบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีเกียวกับการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายทีกําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที ใช้บ ัง คับ กับ การทํา รายการที เกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น หรื อ การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ งสิ น ทรั พ ย์ข อง
บริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื องนั0นๆ ด้วย
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