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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ เดื อน นับ แต่
วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกเหนื อจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนนั้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายทั้งหมดหรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิ บ
ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ข้อ 32 ในการเรี ยกประชุ มผู ้ถื อหุ ้ น ให้ คณะกรรมการจัดท าเป็ นหนั งสื อนั ดประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ าย
ได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
เข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอการประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่ งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 34

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ต่อ ไปนี้ ให้ถื อ คะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การท า แก้ไข หรื อเลิ กสั ญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ัททั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้บุ ค คลอื่ น เข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษ ัท หรื อ การรวมกิ จการกับ บุ คคลอื่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 35

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิ จการของบริ ษทั
ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อ 15 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 16

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่พึงจะมี หรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่พึงจะมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุ กครั้ ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 21 ที่ ป ระชุ มผูถ้ ือ หุ ้น อาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่ อนถึ งคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
เรื่ องอื่น ๆ
ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอ
ต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในการประชุ มสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 39

คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) ส าเนางบดุ ลและบั ญ ชี ก าไรขาดทุ นที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกั บ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงิ น ปั น ผลให้กระท าภายใน 1 เดื อ น นับ แต่ วนั ที่ ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ คณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 41 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 44 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุ น และปั ญหาเกี่ ยวกับ บัญชี ของบริ ษ ัท เพื่อ ชี้ แ จงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อ หุ ้น ให้บ ริ ษ ัท จัดส่ งรายงานและ
เอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 46 ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ ใ ช้ บ ัง คับ กั บ การท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ของบริ ษัท จดทะเบี ย น หรื อ การได้ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ข อง
บริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย
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