สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจาก
ตําแหน่งตามข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น บริ ษัทมหาชนให้
จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัด ให้ มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นการประชุม สามัญ ประจํ า ปี ภายใน 4 เดื อ น นับ แต่วัน
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจกํ
้
าหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้ องที่อนั
เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของ
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั
ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นในการประชุ ม สามัญ ประจํ า ปี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มัติ ง บดุ ล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 45. ห้ ามมิใ ห้ แ บ่ง เงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่น นอกจากเงิ นกํ าไร ในกรณี ที่ บริ ษัท ยัง มีย อดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงิ นปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทัง้ นี ใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนัง สื อ ไปยัง ผู้ถื อ หุ้ น และให้ โ ฆษณาคํ า บอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั นผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หั ก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
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ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 48. ผู้ส อบบัญ ชี มี อํ า นาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ รายได้ ร ายจ่ า ย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญ ชี มีห น้ าที่ เข้ า ร่ วมประชุม ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ททุกครั ง้ ที่มี การพิจารณางบดุล บัญ ชี
กํ าไรขาดทุน และปั ญ หาเกี่ ยวกับ บัญชี ของบริ ษั ท เพี่อ ชี แ้ จงการตรวจสอบบัญชี ต่อ ผู้ถือ หุ้น ให้ บ ริ ษั ท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
___________________________________________
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