สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หมวดที่ 5 เรื่ อง คณะกรรมการ
ข้ อ 16. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่น ที่อยู่ใน
ประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้น ต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีบุคคลซื่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่พงึ จะมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 23. กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม โดย
อาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนเงินที่แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะกาหนดไว้
เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่ าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงาน หรื อ ลูกจ้ าง
ของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
-36-

หมวดที่ 6 เรื่ องการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อผู้ ถือหุ้น
จานวนไม่น้อยกว่ายี่ สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ ขอเรี ยกประชุม ไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนันจากผู
้
้ ถือหุ้น
ดังกล่าว
ข้ อ 33. ในการเรี ยกประชุม ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบีย บวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิ จารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็น ของคณะกรรมการ ในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ ลง
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วัน
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้ อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ป ระชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
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แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น ที่เข้ าประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้ อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึง่ และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิ เศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสี ย งเลื อกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่ มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัทฯ
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ

การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่ม หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัท กับบริ ษัทอื่น

ข้ อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ถึงเรี ยกประชุม มีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จารณาเลื อกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
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(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 เรื่ อง การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. ห้ ามจ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิใ ห้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนัน้ ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว เมื่อเห็น ว่าบริ ษัทมีผ ลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้ วย
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
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