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ข้ อบังคับบริษัทฯ ทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพือเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี&เดือนนับแต่วนั สิ ,นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที&กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําปี
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากที&กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
หนึ&งในห้ าของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทั ,งหมด หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี&สิบห้ าคนซึ&งมีห้ ุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ&งในสิบของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ ทั ,งหมด จะเข้ าชื&อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที&ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ในกรณีเช่นนี ,คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง& เดือนนับแต่วนั ที&ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32.ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุส ถานที& วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื& องที&จะเสนอต่อที&ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื& องที&จะ
เสนอเพื&อทราบ เพื&ออนุมตั ิ หรื อเพื&อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทั ,งความเห็นของคณะกรรมการในเรื& องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั ,งนี , ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันด้ วย
การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ท้ องที&อ ันเป็ นที&ตั ,งสํานักงานแห่งใหญ่ สํานักงานสาขาหรื อท้ องที&ในจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อท้ องที&อื&นใดตามที&ประธานกรรมการหรือผู้ซงึ& ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 33. ประธานกรรมการมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพื&อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพื&อให้ เกิดความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี&สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ,งหมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํ านวน
หุ้นที&จําหน่ายได้ ทั ,งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง, ใด ปรากฏว่าเมื&อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ&งชั&วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง& มาเข้ าประชุมยังไม่
ครบองค์ ประชุม ตามที&กําหนดในข้ อบังคับนี , หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน, ได้ เรี ย กนัดเพราะมีผ้ ูถือหุ้นร้ องขอ
การประชุม เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุม ผู้ถือหุ้นนัน, มิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ นัด
ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง, หลังนี ,
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 36. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที&ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที&ประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที& ประชุม หรื อไม่ส ามารถปฏิบัติ หน้ าที& ไ ด้ ถ้ ามี รองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที&ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้น
ซึง& มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ&งเป็ นประธานที&ประชุม
ข้ อ 37. ประธานในที&ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที&ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและต้ องดําเนินการ
ประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที&กําหนดในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที&ประชุมจะมีมติให้ เปลี&ยนลําดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง& มาประชุม
ข้ อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บุคคลใดเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที&ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะต้ องยื&นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อประธานที&ประชุม หรื อผู้ที&ประธานที&ประชุม
กําหนด ณ สถานที&ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทําด้ วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้ นบั หนึง& หุ้นเป็ นหนึง& เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื& องใดซึง& ที&ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นั ,นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้ อนั ,น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั ,งกรรมการ
ข้ อ 40. เว้ น แต่ พ ระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด จะบัญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ นอย่ า งอื& น มติ ข องที& ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นนั น, ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ,
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ&งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ผ้ ูเป็ นประธานในที&ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึง& เป็ นเสียงชี ,ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี , ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี&ของจํานวนเสียงทั ,งหมดของผู้ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางส่วนที&สําคัญให้ แก่บคุ คลอื&น
(ข)
การซื ,อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื&นหรื อบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี&ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั ,งหมดหรือบางส่วนที&สําคัญ การ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื& น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื& น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การออกหุ้นกู้
ข้ อ 41. กิจการซึง& ที&ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ,
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั ,งกรรมการแทนกรรมการที&ออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตั ,งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณากิจการอื&นๆ (ถ้ ามี)
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คุณสมบัตขิ องกรรมการ ค่ าตอบแทนกรรมการ การพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเท่าใดให้ ที&ประชุมใหญ่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้ าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง& หนึง& ของจํานวนกรรมการทั ,งหมดต้ องมีถิ&นที&อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัท
ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะประกอบด้ วยกรรมการที&มีความเป็ นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั ,งหมด ความเป็ นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 16. ให้ ที&ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ,งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง, กรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ&งมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึง& หุ้นต่อหนึง& เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงของตนที&มีอยู่ทั ,งหมดเลือกตั ,งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ูใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ&งได้ รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ,งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที&จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั ,งในครัง, นั ,น ในกรณีที&บุคคลซึง& ได้ รับการเลือกตั ,งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที&จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ,งในครัง, นั ,น ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ,ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง, ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ&งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั ,งหมด ถ้ าจํานวนกรรมการที&จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที&สุดกับส่วนหนึ&งใน
สาม
กรรมการที&จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที&สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ,น ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใด
จะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่ อๆ ไปให้ ก รรมการคนที& ได้ อ ยู่ใ นตํ าแหน่ งนานที& สุดเป็ นผู้อ อก กรรมการที& อ อกจาก
ตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตั ,งเข้ าเป็ นกรรมการอีกก็ได้
ข้ อ 30. กรรมการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึง& ค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ&งอย่างใดหรื อหลายอย่าง
หรื อทั ,งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจําเป็ นรายเดือน เบี ,ยประชุม เบี ,ยเลี ,ยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื&นก็ได้ ทั ,งนี , ตามที&ที&ประชุม ผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณากําหนดซึง& อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อ
จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี&ยนแปลงก็ได้
การจ่ายบําเหน็จ ค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์อื&นใดให้ แก่กรรมการดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการ
ดํารงคุณสมบัติของกรรมการที&เป็ นอิสระซึง& กําหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริษัทซึง& ได้ รับเลือกตั ,งเป็ นกรรมการในอัน
ที&จะได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื&นใดในฐานะที&เป็ นพนักงานและลูกจ้ างบริษทั
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การจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกําไร
ข้ อ 44. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื&น นอกจากเงินกําไร และในกรณีที&บริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม
มิให้ แบ่งปั นเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะได้ มีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื&น
สําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง, คราว ในเมื&อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอที&จะทําเช่นนั ,น และรายงานให้ ที&ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึ&งเดือน นับแต่วนั ที&ที&ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทั ,งนี ,ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั ,นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 45. บริษทั จะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง& ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสํารองนี ,จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
เว้ นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื&นหรือกําหนดให้ มีทนุ สํารองมากกว่านั ,น
ผู้สอบบัญชี
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ างหรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที&ใดๆ ในบริษทั
ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที&เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง, ที&มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี&ยวกับบัญชีของบริษทั เพื&อชี ,แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

