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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกาหนด
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการ
เลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึง่
ในสาม
อนึง่ กรรมการที่ออกตามวรรคหนึง่ ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้
อีกหากที่ประชุมได้ เลือกเข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 34. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึง่ อาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท
ซึง่ ได้ รับ
เลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่
เป็ นลูกจ้ างของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
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ข้ อ 37.

ข้ อ 38.

ข้ อ 39.

ข้ อ 40.

ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวันก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสามวัน
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทา
เป็ นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด และมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการ
กาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้
ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วง เวลา
นัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ า
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ คะแนน เว้ นแต่กรณีที่บริษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและ
กาหนดให้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา การแก้ ไข หรื อการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อ
บางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การร่วมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบ หรื อเลิกบริ ษัท
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(ฌ) การปรับโครงสร้ างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุน
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
แสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมา
กิจการของบริษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ ามี)
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. รอบปี บัญชีของบริษัท เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 43. บริษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี
ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
และต้ องจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของ
บริษัท
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและงบกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
พร้ อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท
ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี ้ ให้ มีอานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทังให้
้
ชี ้แจงข้ อเท็จจริงหรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้
ถือหุ้น ให้ บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้
ผู้สอบบัญชีด้วย
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เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้ อ 49. ห้ ามมิให้ จา่ ยเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ ้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่าย เงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้ วย
ข้ อ 50. บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสารองที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อ
จัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่อ
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริษัทอาจโอนเงินสารองอื่น หรื อทุนสารองตามวรรคหนึง่ หรื อ
ทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้ หกั ชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อน แล้ วจึงหัก
จากทุนสารองตามวรรคหนึง่ และทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ

