สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
(5)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6)
กิจการอื่นๆ(ถ้ามี)
ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ หุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีใบหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมี
กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม

การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนัง สือลงลายมือ ชื่อผู้ม อบฉัน ทะ และทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1)
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2)
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่า
การออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทาด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถื อหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะกระทาได้เมื่ อมีผู้ถือหุ้ นไม่น้ อยกว่าห้ าคนร้องขอ และที่ ประชุมผู้ ถือหุ้ นเห็ น
ชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 22. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยสุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากทุจริต
ต่อหน้าที่
ข้อ 23. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ
คราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุด
ตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
หรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
ข้อ 37. บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิทธิ ได้ รั บค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ทในรู ป ของเงิ นรางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็น
จานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นไห้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่า ยค่ าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองจะต้ อ งไม่ ขั ดหรื อ แย้ ง กั บการดารงคุณ สมบัติ ข อง
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่
ใดๆ ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 57. ห้ามมิใ ห้จ่ ายเงิน ปัน ผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นก าไร ในกรณีที่ บริ ษัทยั งมี ยอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่ากัน
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของ
หุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับกรณีที่บริษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบ
ตามจานวนที่จดทะเบียนไว้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอื หุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณีหรือภายหลังในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาคาบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลง
มติแล้วแต่กรณี
เรื่องอื่นๆ
ข้อ 5. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ใช้บังคับกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทจด
ทะเบียนแล้วแต่กรณี หากประกาศดังกล่าวกาหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดาเนิน การ
ใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย

