สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรและต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกาหนด
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามระดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีกหนึง่ เสียง
ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
อนึง่ กรรมการที่ออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้ อีก หากที่ประชุมได้ เลือก
เข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
นันให้
้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
ข้ อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 23. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 27. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่เป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยูก่ ระทาในนามของ
คณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการแทนต
้
าแหน่งที่ว่างทั ง้ หมดเท่านัน้
และให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้ อยกว่า
จานวนที่เป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 32. การกระทาใดๆ จะมีผลผูกพันต่อบริ ษัทเมื่อกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท พร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้เว้ นแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 33. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึ่งได้ รับเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์จากบริ ษัทในฐานะที่เป็ นลูกจ้ างบริ ษัท
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อ
กันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณี เช่ นนี ถ้ ื อว่าเป็ นการประชุ มผู้ถื อหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษั ทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่ก าหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อน
วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อสถานที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้ นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม ไม่น้ อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นขอ ให้ การประชุมนันเป็
้ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ ามี)
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 45. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะ
ทาเช่นนี ้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน
นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองส่วนล ้า
มูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวข้ องกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี แ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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