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เอกสารแนบที่ 4

เงื่อนไขข้อ บังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

   - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ

        - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทน

 หนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

 - กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล  ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

 - ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม

  แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

        - ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองด

 ออกเสียง  โดยกำาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

        - ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุมและ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม  โดยกรอก

 ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำาคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำากับไว้ทุกแห่ง หนังสือ

 มอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

          กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ/ของผู้มอบ

          ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

          กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้

          แทนหนังสือเดินทาง

          กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

                  -  นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำานาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน

   60 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน

   หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำานาจลงนาแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

                 -  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบ

   ฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)หรือหน่วยงานซ่ึงมีอำานาจหน้าท่ีคล้ายคลึงกันตามกฎหมาย

   ของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำาหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ

   ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายให้ทำาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถ

   ให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำาการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

          การใช้การพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำากับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือ

          เอกสารแนบที่ 1 ซ้ายของ.......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น  และต้องพิมพ์ลาย

          นิ้วมือต่อหน้าพยาน  ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรประจำาตัว

          ข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

           ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

          ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

          คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

                  - นายสนิท   วรปัญญา   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

                  - นายสุธรรม  มลิลา     กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

                   - นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก   กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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           ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทำาข้ึน และลงนามครบ

          ถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการ

          ประชุมอย่างน้อย 1 วัน

          ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำาตัวประชาชน/บัตรประจำาตัวข้าราชการ/หนังสือ

          เดินทาง (สำาหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

                  - กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดย

  จะต้องมีเอกสารคำาส่ังศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอำานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม

  มาแสดงเพิ่มด้วย

          - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา - มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน

  เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำาสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วยกรณีผู้ถือหุ้นเป็น

  ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ

  ให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารคำาส่ังศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์  ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอำานาจ 

  อายุไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

        เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

        1.      การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำาโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน  ให้ประกอบ

                 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

    -        ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน

          ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 -        ในกรณีอื่น  ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้ดำาเนินการให้เป็นไปตามที่กำาหนดนั้น 

          โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

        2.      การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ

 ฉันทะเท่านั้น

        3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือ

 หุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

        4. การลงคะแนนลับอาจจะทำาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว 

 โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้กำาหนดวิธีการลงคะแนนลับน้ัน  และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3

กรรมการและอำานาจกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น

 ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่า 

 กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำานวนหุ้นที่ตนถือ

 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

  บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมี

  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

  กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำานวน

 กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่า   ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 

 ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

 กรรมการผู้ออกจากตำาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง

 หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท

 มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ

 หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 34. บำาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำาหนด

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

 อ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนด

 ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ 

 ตามระเบียบของบริษัท

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับ

 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่

 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำาหนด
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หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตาม

 ที่คณะกรรมการจะกำาหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัด

 ให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

 ห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

 หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำาหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

 ผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน

  หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดทำาหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

 และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ

 พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดทราบ

 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อน

 วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่

 จำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม

 ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ

 ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

 ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำาเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำา

 เป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทำาตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัดกำาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ

 หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำาหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี

 ก. จำานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

 ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำาดับระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับ

 ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

 กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือ

 นัดประชุมได้
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 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ

 และจำาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

 หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้

 ให้โฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา

 สาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี

 รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลง

 คะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย

 จะกำาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

 มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 ค. การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า

     จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

 จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน

 ฉ. การออกหุ้นกู้

 ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

หมวด 6

เงินปันผล และเงินสำารอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปัน

 ผลระหว่างกาล

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะ

 เวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีมีมติเช่นว่าน้ัน

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำาไรพอสมควรที่

 จะกระทำาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
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เอกสารแนบที่ 4

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำาไรสุทธิ ประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

 สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

 นอกจากทุนสำารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็น

 ประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำารองอื่น ทุนสำารองตามกฎหมาย และทุนสำารองส่วนล้ำา

 มูลค่าหุ้นตามลำาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ในการประชุมสามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่

 ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี

 (1)    สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

 (2)    รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับ

 ตำาแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำาหนด

ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำารงตำาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำาแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำาแหน่งผู้สอบ

 บัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำาไรขาดทุน และปัญหา

 เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะ

 พึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย


