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ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งตามข้อนีจ้ ะเลือกตัง้ ให้เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน ให้
จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 20 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ น
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อน
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้อ 39. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
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ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงิ นปั น ผลให้ก ระทาภายใน 1 เดือน นับ แต่วันที่ที่ ประชุม ผูถ้ ื อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้ง นี ้ใ ห้แ จ้ง เป็ นหนั ง สื อ ไปยัง ผู้ถื อ หุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้น ใน
หนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 47. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
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ข้อ 48. ผู้ส อบบัญ ชี มี อ านาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกับ รายได้ รายจ่ า ย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทในระหว่า งเวลาทาการของบริษัท ในการนี ้ ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญ ชี มี หน้าที่ เข้าร่วมประชุม ในการประชุม ผูถ้ ื อหุ้นของบริษั ท ทุ กครัง้ ที่ มีก ารพิ จารณางบดุล บัญ ชี
กาไรขาดทุน และปั ญ หาเกี่ ย วกับ บัญ ชี ของบริษั ท เพี่ อชี แ้ จงการตรวจสอบบัญ ชี ต่อ ผู้ถื อหุ้น ให้บ ริษั ท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
___________________________________________
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