สิ่งที่สง่ มาด้ วย 9

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อที่ 16 ให้ ที่ประชุมถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถื อ หุ้นแต่ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม (1) เลื อ กตัง้ บุคคลคนเดีย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือ กตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ท่ีบุคคลซึ่งได้ รับการเลือ กตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มอีก
หนึง่ เสียง
ข้ อที่ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อย 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ อีก หากที่ประชุมได้ เลือกเข้ าดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
ข้ อที่ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อที่ 34 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
การประชุมใหญ่ ข องบริ ษัทให้ จัดขึน้ ณ ท้ องที่อันเป็ นที่ตัง้ สํานักงานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อที่อื่ นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อที่ 35 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือ หุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อที่ 36 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด และมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ประชุม
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ข้ อที่ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนหรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จํานวนใดจะน้ อยกว่า และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จํานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมนัน้
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อที่ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ ว 15
นาที ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อที่ 39 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงเป็ นหนึง่ เสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข.
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ.
การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
ฉ. การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อที่ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิจการของบริ ษัทได้ จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญขี
ข้ อที่ 45 ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปั น
ผล เงินปันผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่ อเห็นว่าบริ ษัทมี ผลกําไรสะสมควรพอที่จะทํา
เช่นนี ้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทงนี
ั ้ ใ้ ห้ แจ้ งเป็ น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อที่ 46 บริ ษั ทต้ อ งจัดสรรกํ าไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํ ารองไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้ อที่ 47 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท
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