สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถื อหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรีย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้
เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามั ญในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนัง สือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วัน
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้อง
อยู่ในท้องที่ อันเป็นที่ตั้ งของสานั กงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาหรือจั งหวั ดใกล้ เคีย งกับที่ ตั้งของสานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้ งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุ ม เป็ น อั น ระงั บ ไป หากว่ า การประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น นั้ น มิ ใ ช่ เ ป็ นการเรี ย กประ ชุ ม เพราะผู้ ถื อหุ้ นร้ องขอให้
คณะกรรมการนัด ประชุ มใหม่ และให้ ส่งหนั งสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ า 7 วันก่ อนวันประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เ สนอต่ อที่ ประชุ มแสดงถึ งผลการดาเนิ นงานของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและ ออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 37. ในการออกเสีย งลงคะแนนให้ หุ้ นหนึ่ง หุ้ นมี เสี ย งหนึ่ง เสี ย ง และมติข องที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีดั งต่อไปนี้ ให้ถื อคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง โบนัส
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสีย งที่มีอยู่ ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุค คลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ง ได้รับคะแนนเสีย งสูงสุด ตามลาดั บลงมาเป็นผู้ได้รั บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการ
มิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ ก็ได้
ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ ในกรณี ที่
คณะกรรมการหรื อประชุ มผู้ถื อหุ้ นพิจารณาเห็ นสมควรจะเลื อกกรรมการคนหนึ่ ง หรือ หลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 24. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทก็ได้
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรในกรณีที่
บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลสาหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่ าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1
เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากเงินทุนสารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เรื่องอื่นๆ
ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ส าคั ญ ของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตามความหมายที่ ก าหนดตามประกาศตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยที่ใ ช้บั งคั บกั บการท ารายการที่เ กี่ ย วโยงกันของบริ ษัท จดทะเบีย น หรือการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์สาคั ญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บ ริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

