ข้ อบังคับบริษัทฯที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
1. การปิ ดสมุดทะเบียน
ข้ อ 14. บริ ษัทอาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ก็ได้
โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
(มาตรา 89/26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้ รับผลกระทบ แม้ วา่ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลที่เปลีย่ นแปลงไปแล้ ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน
สองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกาหนด
วันเพื่อกาหนดผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมแล้ วจะเปลีย่ นแปลงมิได้ )
2. การเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ ใช้ วิธี
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
3. การเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมือ่ ผู้ถือหุ้นคน
หนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกัน
ทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นทังหลาย
้
ซึง่ เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ ได้ ภายใน 45 วัน
นับแต่ครบกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษั ท
ข้ อ 33. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ให้ คณะกรรมการหรื อกรรมการทีไ่ ด้ รับมอบหมายเป็ นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นทีต่ ัง้ ของสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานสาขา หรื อ
จังหวัดใกล้ เคียงกับทีต่ งของส
ั้
านักงานใหญ่และสานักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
4. องค์ ประชุม
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
5. การมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่

นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
6. คะแนนเสียง
ข้ อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วน
ที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฌ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
7. ระเบียบวาระการประชุม
ข้ อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัท
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ
8. การบัญชี การเงิน และเงินปั นผล
ข้ อ 38. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 39. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
และต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 40. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี ของ
บริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 41. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจ
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 42. ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 43. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกาไรในกรณีที่บริ ษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ บริ ษัทแบ่งเงินปั นผล ในกรณีที่บริ ษัทมีกาไรให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเสนอแนะ
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี
ผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ( ถ้ ามี ) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน นอกจากเงินสารองทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้ เป็ นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทก็ได้

