
เอกสารแนบท่ี 4

เง่ือนไขหลักเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัทและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :
 -  ผู้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 -  ผู้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
  หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน
 -  กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล  ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :
 - ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ  โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
  ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี
 -  ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  หรืองดออกเสียง  โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
  ของผู้มอบฉันทะ
 -  ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม
  โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนาม
  กำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ของผู้มอบ
 ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใช้แทน
 หนังสือเดินทาง

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้
  ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถ่ายบัตรประจำตัว
  ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
  โดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือ
  มอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน
  ตามกฎหมายของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั ้น
  ให้เจ้าหน้าที่ผู ้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน
  บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรอง
  เอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหน่ึง

• การใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือ
 เอกสารแนบท่ี 1 ซ้ายของ.......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมืออันแท้จริงของผู้น้ัน  และต้องพิมพ์ลายน้ิวมือ
 ต่อหน้าพยาน  ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 ของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
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• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ
 ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
 คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดังต่อไปนี้
 - นายสนิท   วรปัญญา   ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
 - นายสุธรรม  มลิลา     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
 - นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

• ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทำข้ึน และลงนามครบถ้วน
 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม
 อย่างน้อย 1 วัน

• ท้ังน้ี ผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง
 (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน
 - กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
  โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน
  ก่อนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา - มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
  ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ซึ่งลงนาม
  รับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมด้วย

การลงทะเบียน
 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
  เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
 - ในกรณีอื่น  ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
  ท่ีกำหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  ดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่าน้ัน

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นน้ัน
ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. การลงคะแนนลับอาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับน้ัน  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน
 เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการ
 ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นท่ีตนถือ
 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
  บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
  กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน
 กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่า   ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ
 ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
 ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน
 หรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
 ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์
 และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง
 และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับ
 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
 ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3

กรรมการและอำนาจกรรมการ



เอกสารแนบท่ี 4

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด
 ตามท่ีคณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
 ให้จัดให้มีข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
 หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
 ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดเข้าช่ือกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ
 เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการ
 ต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
 การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
 เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
 บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
 ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25)
 คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น
 ที่จำหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
 ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
 ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้อง
 ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
 กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
 รายการดังต่อไปน้ี
 ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่
 ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 ค.  ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ
 ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
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การประชุมผู้ถือหุ้น
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 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน
 หนังสือนัดประชุมได้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ
 และจำเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกำหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ
 นัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ท้ังน้ีให้โฆษณา
 คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน
 ติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
 ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
 ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

 ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื ่น
 ตามท่ีกฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมด
 ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน
 ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน
  เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 ฉ. การออกหุ้นกู้
 ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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หมวด 6
เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่าย
 เงินปันผลระหว่างกาล

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์
 เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
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ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควร
 ที่จะกระทำเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน
 ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

 นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่า
 จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนลำ้
 มูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
 ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอ
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

 (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้า
 รับตำแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่ง
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหา
 เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
 จะพงึได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี


