สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ
ข้อ 16. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5)
คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย
กรรมการบริษัท จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผู้ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย ว หรื อ หลายคน เป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซื่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้ น ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วน
ปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้อ 23 กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนเงินที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้
เป็นคร่าว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรีย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
จานวนไม่น้ อยกว่ ายี่สิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในการที่ข อเรีย กประชุ มไว้ ให้ ชั ดเจนในหนั งสื อดังกล่ าวด้วย ในกรณีเช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นั บแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้อ 33 ในการเรียกประชุม ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3)
วัน
ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 35 ให้ ป ระธานกรรมการเป็น ประธานที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ ประชุ มหรื อไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็น
ประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น
พิ เศษในเรื่ องใด ผู้ ถื อหุ้ น คนนั้ น ไม่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้ น นอกจากการออกเสี ย งเลื อกตั้ ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัท กับบริษัทอื่น
ข้อ 37 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีถึงเรียกประชุม มีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลื อกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 เรื่อง การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 42 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิใ ห้
จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็น ว่าบริ ษัทมีผ ลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย
ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน

