เอกสารแนบที่ 4

เงื่อนไขข้อ บังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทน
หนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ :
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบเพียงรายเดียวเป็นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
		 แบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง โดยกำ�หนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ตอ่ ประธานทีป่ ระชุมและ/หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอก
ข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำ�คัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำ�กับไว้ทุกแห่ง หนังสือ
มอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/ของผูม้ อบ
ฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้
แทนหนังสือเดินทาง
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำ�เนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำ�นาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน
		
60 วัน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		
หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ ของกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาแทนนิตบิ คุ คล ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิตบิ คุ คลสัญชาติตา่ งด้าว : ผูม้ อี �ำ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลจะต้องลงลายมือชือ่ พร้อมประทับตราบริษทั ในหนังสือมอบ
		
ฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพบั ลิค)หรือหน่วยงานซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีค่ ล้ายคลึงกันตามกฎหมาย
		
ของแต่ละประเทศและภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำ�หนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำ�นาจ
		
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั มอบหมายให้ท�ำ การแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึง่ สามารถ
		
ให้การรับรองทีส่ มบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำ�การรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
การใช้การพิมพ์ลายนิว้ มือแทนการลงลายมือชือ่ ให้พมิ พ์ลายนิว้ หัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกำ�กับไว้ “ลายพิมพ์หวั แม่มอื
เอกสารแนบที่ 1 ซ้ายของ.......” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลาย
นิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองและต้องแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนหรือบัตรประจำ�ตัว
ข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 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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ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็นผูร้ บั มอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีไ่ ด้จดั ทำ�ขึน้ และลงนามครบ
ถ้วนตามหลักเกณฑ์ทก่ี ล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษทั พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยส่งถึงบริษทั ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 1 วัน

		
		
		
		
		
		

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน/บัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/หนังสือ
เดินทาง (สำ�หรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
- กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องมีเอกสารคำ�สัง่ ศาลแต่งตัง้ ให้เป็นผูจ้ ดั การมรดก ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี �ำ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มด้วย
- กรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ยาว์ : ให้บดิ า - มารดาหรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ น่ื
เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วยกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
ให้ผอู้ น่ื เข้าร่วมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำ�สัง่ ศาลแต่งตัง้ ให้เป็นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี �ำ นาจ
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำ�โดยเปิดเผย โดยให้นบั หุน้ หนึง่ หุน้ มีเสียงหนึง่ เสียงและมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำ�หนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำ�เนินการให้เป็นไปตามที่กำ�หนดนั้น
โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือ
หุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับอาจจะทำ�ได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีป่ ระชุมจะเป็นผูก้ �ำ หนดวิธกี ารลงคะแนนลับนัน้ และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอำ�นาจกรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น
ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำ�แหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1)
2)
		
3)
		
		

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำ�แหน่งอย่างน้อยจำ�นวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำ�นวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่า ผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตำ�แหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำ�แหน่งอีกก็ได้
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 34. บำ�เหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำ�หนด
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกำ�หนดเป็นจำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำ�หนด
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำ�รงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำ�หนด
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หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตาม
ที่คณะกรรมการจะกำ�หนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัด
ให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด หรือจำ�นวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำ�หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพือ่
พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำ�กัดทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อน
วันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำ�นวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำ�เป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำ�
เป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะ และทำ�ตามแบบทีน่ ายทะเบียนบริษทั มหาชนจำ�กัดกำ�หนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ
หรือบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกำ�หนดไว้ ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จำ�นวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำ�ดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำ�หนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมได้
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ
และจำ�เป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำ�หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะกำ�หนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสำ�รอง
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะ
เวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำ�ไรพอสมควรที่
จะกระทำ�เช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำ�หรับหุ้นบุริมสิทธิ
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เอกสารแนบที่ 4
ข้อ 51. บริษทั ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสำ�รองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำ�รองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำ�รองอื่น ทุนสำ�รองตามกฎหมาย และทุนสำ�รองส่วนล้ำ�
มูลค่าหุ้นตามลำ�ดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ�งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำ�เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำ�ปี
(1) สำ�เนางบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับ
ตำ�แหน่งอีกก็ได้
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำ�แหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำ�แหน่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำ�ไรขาดทุน และปัญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะ
พึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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