สิ งทีส่งมาด้วย 4
ข้ อบังคับบริษัททีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการ
ข้อ 3. คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า $ คน ซึ งทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั3ง และกรรมการไม่นอ้ ย
กว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั3งหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 4. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั3งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี3
( ) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง
(;) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ 3 งั หมดตาม ( ) เลือกตั3งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(=) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั3งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงเลือกตั3งในครั3งนั3น ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั3งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงเลือกในครั3งนั3น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี3ขาด
ข้อ 5. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั3ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั3น ให้ใช้วิธีจบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที อยูใ่ นตําแหน่งนานที สุ ดนั3นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตาม
วาระนั3นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน D เดือนนับแต่วนั สิ3นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากที กล่าวแล้วให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น “การประชุมวิสามัญ” เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ งในห้าของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท3 งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า ;$ คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บ
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท3 งั หมด ได้เข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายใน เดือน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั3น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั3งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนทราบด้วยไม่นอ้ ยกว่า H วันก่อนวันประชุม ทั3งนี3 ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ย
กว่า = วันด้วย
สถานทีทีจะให้เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง ต้องอยูใ่ นท้องทีอันเป็ นทีตั3งสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อท้องที
ในจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 3J. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ;$ คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั3งหมด และต้องนับจํานวนหุ ้นรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท3 งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั3งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ งชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้า
ร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั3นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า H วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั3งหลังนี3ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 3 . มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั3นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี3
(1) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ3นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี3ขาด
(2) ในกรณี ต่อไปนี3ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั3งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั3งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
(ข) การซื3อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) ทําการแก้ไขหรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั3งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(ช) การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฌ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
ข้อ 3;. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี3
( ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุม แสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิจการของบริ ษทั
ได้จดั การไป
(;) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(=) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(D) เลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
($) แต่งตั3งผูส้ อบบัญชี
(N) กิจการอืน ๆ
การจ่ ายเงินปันผล
ข้อ =O. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั3งคราว ในเมือเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนั3น และรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ทาํ ภายใน เดือน นับแต่วนั ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั3งนี3
ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ กับให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั3นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 40. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี3จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน
--------------------------------------------------------------------
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