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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
1. การกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมผุ้ถือหุ้น
ข้อ 14. ในระหว่างยี่สบิ เอ็ดวัน (21) วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริษัททุกแห่งไม่นอ้ ยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้ องที่เป็นอันที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้มีก ารประชุ ม ผู้ถือหุ้นอย่า งน้อ ยปีล ะหนึ่งครั้ง การประชุม เช่ นว่า นี้ใ ห้เรียกว่า “ประชุ มสามั ญ ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิน้ สุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกั นได้ไม่น้อ ยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ ในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใ ห้ชัด เจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมั ติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อ มทั้งความเห็ นของ
คณะกรรมการในเรื่อ งดังกล่า ว และจัด ส่งให้ผู้ถือ หุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากั ดทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน
ไม่น้อ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนั บ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นได้เรียกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จาต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ
สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. การดาเนินการประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือ หุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ ะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัด การธุรกิ จของบริษัท หรือ การรวมกิจการกั บ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
5. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารอง
ข้อ 48. ห้ า มมิ ใ ห้ ป ระกาศอนุ ญ าตจ่ า ยเงิ น ปั น ผล นอกจากโดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน
หนึง่ (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อ 17.ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะต้อ งใช้ ค ะแนนเสีย งที่มี อ ยู่ เ ลื อ กตั้ง บุ คคลคนเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
7. กาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการ
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ
กาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบีย้ เลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท

เอกสารแนบท้าย 9
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด

