(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10)

ข้ อบังคับบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 14. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการพร้ อมกันในคราวเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทังหมดที
้
่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กบั ผู้ใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งก่อน หรื อหากอยู่ในตาแหน่งมาพร้ อมกัน
ก็ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าจะให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ ตรงเป็ น
สามส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามข้ อนี ้
อาจได้ รับเลือกตั ้งเข้ ารับตาแหน่งใหม่อีกได้
ข้ อ 16. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในรู ปแบบของเงินรางวัล ค่าเบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทื อนสิท ธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 29. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี ละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ถ้ ามีการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ อื่น ๆ ให้ เรี ยกการประชุมนันว่
้ า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทาเป็ นหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้อง
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ระบุ เ รื่ องและเหตุ ผ ลในการเรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดัง กล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัด
ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลา 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุม
เองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาที่ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้จดั ประชุม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่า
เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม หากจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 32. ผู้ถือหุ้น ที่เรี ยกประชุม ตามวรรคสามต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
ข้ อ 30. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าจะเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้ อมคาโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่ ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็ นแบบที่นายทะเบียนกาหนด พร้ อม
มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการกาหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นที่
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุม ผู้ถือ หุ้น ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือ หุ้นร้ องขอ
การประชุมนั น้ เป็ นอันระงับ ไป ถ้ าการประชุม ผู้ถื อหุ้น นัน้ มิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถื อหุ้ นร้ องขอ ให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
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ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมด หรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้ อ 34. การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ข้ อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิ จการของบริษัทที่ได้ ดาเนินการ
ไปในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การเงิน การบัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 36. ห้ ามไม่ให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากเงินกาไร เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนันและรายงานให้
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ ว แต่ก รณี ทั ง้ นี ใ้ ห้ แ จ้ ง เป็ น หนัง สือ ไปยัง ผู้ ถ ือ หุ้ น และโฆษณาค าบอกกล่า วการจ่า ยเงิน ปั น ผลใน
หนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน
ข้ อ 37. บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้มีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้ อ 38. รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริ่มต้ นวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 39. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มกี ารทาบัญชีและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
และจะต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในรอบ 12 เดือน ตามรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ข้ อ 40. ผู้สอบบัญ ชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญ ชีกาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ ๆ แก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท
หน้ าที่ 3/3

