สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ ือหุน
หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ขอ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหที่ประชุมใหญเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ขอ 15. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 16. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวาง
เป นหลัก เกณฑ และจะกํา หนดเป น คราวๆ ไป หรื อ จะให มี ผลตลอดไปจนกว าจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงก็ ได และ
นอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา (1/3)
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
หมวด 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 33. การประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ในระหวาง 21 วัน กอนวันประชุมใหญผูถือหุน บริษัทจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนนั้นเสียก็ได โดยประกาศให
ผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน
ขอ 34. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนนี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล าวใหกระทํ าภายในสี่ เดื อนภายหลั งการสิ้ นสุดรอบปทางการบัญชี ของบริษั ท การประชุมผู ถือหุนคราวอื่ นๆ
ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน

เปนการวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้น จะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการ
ตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 35. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงให
ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน ใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 36. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองค
ประชุม
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบฉันทะ
จะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และ
อยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
โดยใหยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกลาวตอประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่
ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน มติที่ประชุมผุถือหุนนั้น ใหประกอบดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุน
หนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปที่ผานมา
(3) พิจารณจัดสรรเงินปนผลและจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 6
เงินปนผล และเงินสํารอง
ขอ 46. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิให
จายเงินปนผล
ขอ 47. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมีกําไร
พอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
คราวตอไป
ขอ 48. เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่นสําหรับหุนบุริมสิทธิ
ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ที่บริษัท ยังจําหนายหุน ไมครบตามจํา นวนที่จ ดทะเบียนไว หรือบริ ษัทไดจ ดทะเบี ยนเพิ่ม ทุนแลว บริษั ท
จะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมแกผูถือหุนโดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถือหุนก็ได
หมวดที่ 8
สมุดบัญชี และการสอบบัญชี
ขอ 51. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 52. บริษัทจะตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ 53. บริษัทจะตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือนอันเปนรอบป
ในทางบัญชี เงินของบริษัท
ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจาณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตอง
จัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

