สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การออกหุ้น
ข้อ 4. หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้นมีมูลค่าหุ ้นเท่ากัน และเป็ นหุ ้นชนิ ดที่ตอ้ งชาระค่าหุ ้น
เต็มจานวนมูลค่าของหุ ้น
บริ ษทั อาจออกหุ ้ นบุ ริมสิ ทธิ หุ ้ นกู้ หุ ้ นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ ้ นสามัญ หรื อหลัก ทรัพ ย์อื่ น ใดได้ต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายแก่ประชาชนได้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เป็ นหุ ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ ้น บุริมสิ ทธิ ให้เป็ นหุ ้นสามัญให้กระทาได้ท้ งั นี้ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมายว่า
ด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการ
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อเสี ยงหนึ่ ง

(2)

ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้ง
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ อกจากตาแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 28. จ านวนหรื อ กรรมการซึ่ งลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พัน บริ ษ ัท นั้ น ให้ ก รรมการ 2 คน ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั และให้คณะกรรมการมี อานาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 31. คณะกรรมการมี อานาจเลื อกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อดาเนิ นกิ จการ
อย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่ อนไขอย่างใดก็ได้ กรรมการบริ หารมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและ
บาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ท้ งั นี้ ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการบริ หารผูน้ ้ นั ในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะกรรมการ
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การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่
วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จดั ให้ มีก ารประชุ ม ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ื อหุ ้ น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกัน หรื อผูถ้ ื อหุ ้ น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุ ้ นตามที่ บงั คับไว้น้ ันจะเรี ยกประชุ ม เองก็ได้ภายใน
สี่ สิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ ว ัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 33. การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 34. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ให้ ค ณะกรรมการจัดท าหนัง สื อ นัด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 35. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่ บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 36. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง

(2)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(3)

ในกรณี ดงั ต่ อ ไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

(ค)

การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของ
บริ ษทั ได้จดั การไป

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร

(4)

การเลือกตั้งกรรมการ

(5)

แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี

(6)

กิจการอื่น ๆ
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 39. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่ งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
เสนอต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ นในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญ ชี กาไรขาดทุน นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
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ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผถู ้ ือหุ ้น พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)

ส าเนางบดุ ล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น ที่ ผูส้ อบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ว พร้ อ มกับ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่ อเห็ นว่าบริ ษทั
มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 43. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุน สารองนี้ จะมี จานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียน
ข้อ 46. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุ มในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั จัดส่ งรายงาน
และเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
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