สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ ห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดจะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มี รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ู ถือหุ้นซึง่
มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน ประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ล่วงเวลานัน้ ไปแล้ วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้นและ
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
้ ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้ เรี ยก
นัดใหม่อีกคราวหนึง่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
จาต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
ในการนี ต้ ้ อ งด าเนิ น การประชุมให้ เ ป็ น ไปตามลาดับ ระเบี ยบวาระที่ก าหนดไว้ ในหนังสือ นัดประชุม เว้ น แต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จ
ตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ที่ตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้ วย
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การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่
ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียง
บางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่ องใด ๆ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมตินนไม่
ั ้ ได้
เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ข้ อ 30 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกิน
จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
เพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
26

ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
นัน้ ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรกก็ให้
ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
การมอบอานาจและการกาหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทาร่ วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงหรื อถอนอานาจที่ได้ มอบให้ ไว้ แก่
บุคคลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากหน้ าที่และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับคาสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ ค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ใ นปี ใ ดหรื อ ที่ส ะสมไว้ ใ นปี ก่อ นออกจ่า ยเป็ น เงิ น ปั น ผลในปี ใ ด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
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