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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 4
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้ อ 14. คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจานวนไม่ น้ อ ยกว่ าห้ าคน (5 คน) และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 15. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคน หรื อคราวละ
หลายๆ คน ตามที่ผ้ ปู ระชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนน
เสียงที่มีตามข้ อ 15.1 ทั ้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
15.3 บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงจะมี
หรื อพึงจะเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่ พึ ง จะมี ห รื อพึ ง จะเลื อ กตั ง้ ในครั ้ง นั น้ ให้ ประธานที่ ป ระชุ ม เป็ นผู้ ออกเสี ย ง
ชี ้ขาด
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ ง หนึ่ งในสามเป็ น อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งตามข้ อนี ้จะเลือกตั ้งให้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
หมวด 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ อ งจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุมสามัญ ประจาปี ภ ายในสี่ เดือ น (4 เดือ น) นับ แต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือ หุ้น คราวอื่ น นอกจากที่ กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ยี่ สิ บ (20) ของจานวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทัง้ หมด หรื อ ผู้ถือ หุ้น ไม่ น้ อ ยกว่า ยี่ สิ บ ห้ า คน (25 คน) ซึ่ง มี หุ้น รวมกั น
ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้น ที่ จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กัน ท าหนัง สื อ ขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น การประชุมวิส ามัญ เมื่ อใดก็ไ ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชั ดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วนั ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 35. ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั ้นอาจกาหนดเป็ น
อย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้ องที่ตั ้งสานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือ หุ้น นัน้ ให้ คณะกรรมการจัดท าหนัง สื อ นัดประชุมระบุส ถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่ น้อ ยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่ าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน (3 วัน) ก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน (3 วัน)
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือ หุ้น ต้ อ งมี ผ้ ูถือ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะจากผู้ถือ หุ้น (ถ้ ามี ) มาประชุมไม่ น้ อ ยกว่ายี่ สิ บ ห้ าคน
(25 คน) หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่ วมประชุม
ไม่ ค รบองค์ ป ระชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ หากว่ า การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั น้ ได้ เรี ยกนั ด เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ ส่ ง หนัง สื อ นัดประชุมไปยัง ผู้ถือ หุ้น ไม่ น้ อ ยกว่าเจ็ ดวัน (7 วัน ) ก่ อ นวัน ประชุม ในการประชุมครั ง้ หลัง นี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนัง สื อ มอบฉั น ทะนี จ้ ะต้ อ งมอบให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ที่ ป ระธานกรรมการ มอบหมาย ณ ที่ ป ระชุ ม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน เว้ น แต่
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
กาหนดไว้ อย่างอื่น ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นๆ
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หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรั กษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนั ้น และต้ องจัดท างบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสองเดือน (12 เดือน) อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การท างบดุลและบัญ ชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชี ของบริ ษั ทเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัด
ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่ง
เงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทอาจจะ
จ่ายเงินปั นผลทั ้งหมดหรื อบางส่วนในรูปของหุ้นปั นผล โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน) นับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทั ้งนี ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั ้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

