สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่ได้รบั เลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 21. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตราถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเช้ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 24. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 26. ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทําการในนาม
ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการลดลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ น
องค์ประชุม
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 27. กรรมการบริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ร ับ ค่ า ตอบแทนกรรมการจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ้ย ประชุ ม บํา เหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ถื อ หุ้น จะมี ม ติ เปลี่ ย นแปลงเป็ น อย่ างอื่ น ก็ ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษั ท มี สิ ท ธิ ได้ร ับ เบี ย้ เลี ย้ งและสวัส ดิ ก ารต่ างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ งจะไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องกรรมการที่ ได้ร ับ การแต่ งตั้งมาจากพนักงานหรือ ลูก จ้างของบริษั ท
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 38. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือ
ผู้ถื อ หุ้น คนหนึ่ งหรือ หลายคนซึ่งมี หุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ้น ที่ จาํ หน่ ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ
ผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่น นี ้ ให้ถื อ ว่าเป็ น การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ค ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษั ท ต้อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ นการเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสามครั้ง ใด จํา นวนผู้ถื อ หุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ ครบเป็ น องค์ป ระชุม ตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสามต้อ งร่วมกัน รับ ผิ ดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่อ งที่จะเสนอต่อ ที่ ประชุมพร้อ มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัด เจนว่า เป็ นเรื่อ งที่ จะเสนอเพื่ อ ทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือที่อ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการ
จะกําหนดก็ได้
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (3) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ ค รบเป็ นองค์ป ระชุ ม ตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นวรรคหนึ่ ง หากว่ า การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ได้เรี ย กนั ด เพราะผู้ถื อ หุ้น ร้อ งขอ
ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และในกรณีนีใ้ ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 41. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 43. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรือ ยกเลิกสัญ ญาเกี่ ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษั ททั้งหมดหรือ บางส่วนที่ส าํ คัญ
การมอบหมายให้บุ ค คลอื่ น ใดเข้า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรือ การควบรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ข้อ 44. กิจการทีท่ ี่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี พึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 45. รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคมและสิน้ สุดลงในวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี
ข้อ 46. บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
จัดทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลําดับที่ 4
ข้อ 47. คณะกรรมการต้อ งจัดให้มีการทํางบดุลและบัญ ชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญ ชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและ
งบกําไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ ปให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี
(1). สําเนางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้ รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
และ
(2). รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี ้ ให้ผสู้ อบบัญชีมีอาํ นาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้บุคคลเหล่านัน้ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทัง้ หมดของ
บริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
หน่วยที่ 8
เงินปั นผลและเงินสํารอง
ข้อ 52. ห้ามจ่ายเงิน ปั น ผลจากเงิน ประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร และในกรณี ที่บ ริษั ทยังมีย อดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย
เงินปันผล
เงิน ปั นผลนั้น ให้แ บ่งตามจํานวนหุน้ หุ้น ละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณี บริษั ทออกหุ้นบุริมสิทธิ แ ละกําหนดให้หุ้นบุริมสิท ธิ
ได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จัดสรรเงินปั นผลตามที่กาํ หนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แ ก่ผูถ้ ื อ หุ้นได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํ ไรสมควรพอที่จะทํา
เช่ น นั้น และเมื่ อ ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลแล้ว ให้ร ายงานการจ่ า ยเงิน ปั น ผลดัง กล่ าวให้ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ทราบ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ก ระทํา ภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นั บ แต่ วัน ที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 53. บริษั ทต้อ งจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
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