เอกสารแนบ 4

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือนนับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวน
หุ น้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด ได้เข้าชื่อกันทําหนังสื อโดยระบุเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือ
หุ น้
ข้อ 36. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุวา่ เป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ ผู้
ถือหุ ้นทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม
วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุ ้น
และผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี ) มาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้ งใด เมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวน
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ ให้การประชุ มเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการ
ของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
การมอบฉันทะเพือ่ เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 37. ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นออกเสี ยงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะ
ต้องทําเป็ นหนังสื อตามตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด มอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 40. การออกเสี ย งลงคะแนนให้ถื อ ว่า หุ ้น หนึ่ ง มี ห นึ่ ง คะแนน และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น นั้น
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อ การรวมกิจการกับ
บุคลลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ และการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริ ษทั มี คณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคน
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงม เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้นให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
อนึ่ ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้อีก
หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกครั้ง
กรรมการที่ จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั ให้จบั
ฉลากกันว่า ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อ 48. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
การจ่ ายเงินปันผล
ข้อ 46. ห้ามมิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกําไร ในกรณี ที่บริ ษทั มี ยอดขาดทุ น
สะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุ น้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ วคราว ในเมื่ อ เห็ นว่า
บริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ื อหุ ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ ายเงิ นปั นผลนั้นใน
หนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 47. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ท ธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินทุนสํารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ ลงมติ
เพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
เรื่องอืน่ ๆ
ข้อ 54. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรื อ จํา หน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์สํา คัญ ของบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ย ตามความหมายที่ ก าํ หนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์สาํ คัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆ ด้วย

