สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 21
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 23

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัดจะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น

ข้ อ 24

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 29

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ ส่งมอบให้ แก่ผ้ ูรับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่

ข้ อ 30

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ล่วงเวลานันไปแล้
้
วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้น
และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดย
ผู้ถือหุ้นร้ องขอตามข้ อ 22 ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนัน้
เรี ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้ เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบี ยบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ วผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่
วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ที่ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมตามวิธีการภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
28

การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 25
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ ไ ด้ การมอบฉัน ทะต้ องท าเป็ น หนังสื อลงลายมือชื่ อผู้มอบฉัน ทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้น
มอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 26

ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ หรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่ องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ูถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอและที่ประชุมลงมติ
ให้ ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุม
กาหนด

ข้ อ 28

การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนเสียง
ในมตินนั ้ ๆ ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้

คุณสมบัตขิ องกรรมการ การเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 32
ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ าคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่ได้ กระทาโดย
ทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ต
ต่อหน้ าที่
ข้ อ 33

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมี
สิทธิ เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

ข้ อ 40

ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
29

ค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 46

ให้ กรรมการได้ ค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

เงินปั นผลและทุนสารอง
ข้ อ 48

คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ในปี ใดหรื อที่สะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนัน้ ตาม
วิธีการภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อ 50

บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน
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