สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 28.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ (10) ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่ อ ท าหนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทังหมดซึ
้
่งเข้ าชื่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ย กประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

ข้ อ 29.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าวและ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อสถานที่อื่นในท้ องที่อนั เป็ น ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียง

ข้ อ 30.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแ บบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม

ข้ อ 31.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัด
ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้
หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 32.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้ เข้ าร่ วม
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วม
ประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 33.

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสีย งเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1)
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอให้ ลงคะแนนลับ
และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กาหนด
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้

ข้ อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
(3) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไข เปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบรวมกิจการกับบริ ษัทอื่น
(ซ) การเลิกบริ ษัท
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ข้ อ 35.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของ
บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและ/หรื อจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 15.

คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริ ษั ท จะต้ อ งเป็ น ผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
้
งปวงของบริ
้
ษัท และมีอานาจหน้ าที่ดาเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย และให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 16.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุค คลซึ่ง ได้ รั บคะแนนเสีย งสูงสุดตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ รั บ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด เพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

ข้ อ 17.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ถ้ าจานวน
กรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
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ข้ อ 19.

กรรมการจะประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัทหาได้ ไม่ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ตนเองหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการคนใดซื ้อทรัพย์สินของบริ ษัท หรื อขายทรัพย์สินให้ แก่บริ ษัท หรื อกระทาธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับ
บริ ษัท ไม่ว่าจะกระทาในนามของตนหรื อของบุคคลอื่น ถ้ ามิ ได้ รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ ว การซื ้อ
ขายหรื อกระทาธุรกิจนันไม่
้ มีผลผูกพันบริ ษัท
กรรมการจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทรับทราบโดยไม่ชกั ช้ าหากมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ในสัญญาใดๆ ที่
บริ ษัททาขึ ้นในระหว่างรอบบัญชี

การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 41.

ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิ
ให้ จ่ายเงินปั นผล
เว้ น แต่เ ป็ น กรณี ข องหุ้น บุริ ม สิท ธิ ที่ ข้ อ บัง คับ ระบุไว้ เ ป็ น อย่า งอื่ น เงิ น ปั น ผลให้ แ บ่ง ตามจ านวนหุ้น หุ้น ละ
เท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว
ให้ รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทอาจ
จ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้

ข้ อ 42.

การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย

ข้ อ 43.

บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัด สรรเงิน
สารองประเภทอื่น ๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร
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