ข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8

1. การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ที่
สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
ข้อ 33 ในการเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ค ณะกรรมการจัดทํ าเป็ น หนังสือนั ดประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถอื หุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. การมอบฉันทะ
ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ าย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม
3. องค์ประชุม
ข้อ 35 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ
ห้าคน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดหรือมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีทไ่ี ม่มปี ระธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือประธานกรรมการไม่มาประชุมภายในเวลา 30 นาที นับแต่
กําหนดเริม่ ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่ง ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4. คะแนนเสียง
ข้อ 36 ในการออกเสีย งลงคะแนนให้ หุ้ น หนึ่ ง หุ้ น มีเ สีย งหนึ่ ง เสีย ง และมติ ข องที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น นั ้น ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีทน่ี อกเหนือไปจากกรณีทร่ี ะบุไว้ในข้อ 36 (2) ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจํากัดหรือบริษทั จํากัดมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ทีส่ าํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
5. การแต่งตัง้ กรรมการ
ข้อ 12 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึง่ แต่งตัง้ และถอด
ถอนโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษทั จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกําหนด
กรรมการไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ข้อ 13 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ น กรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ให้ผู้
เป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ขอให้ใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพนัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
6. เงิ นปันผล
ข้อ 42 ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 43 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรในกรณีทบ่ี ริษทั
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกันโดยการจ่ายเงินปั นผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อบริษทั เห็นว่ามีกําไรสมควร
พอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คดิ
ดอกเบีย้ แก่บริษทั หากการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ได้กระทําภายใต้ระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 43 บริษัท ต้องจัด สรรกําไรสุทธิป ระจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น ทุน สํารองไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุท ธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั นอกจากเงินสํารองทีไ่ ด้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ลงมติเพื่อจัดสรร
เงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริษทั ก็ได้
7. ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 15 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ น
คราวๆไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั

