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ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละ 25 สตางค์ และเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัท
ต้ องชําระค่าหุ้นครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปถือหุ้นหรื อจองซื ้อรวมกัน ต้ องตังให้
้ คนใดคนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านันเป็
้ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้จองหุ้นแล้ วแต่กรณี
บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ รวมทังหลั
้ กทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอเพื่อขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุคคลใด ๆ หรื อประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญให้ ดําเนินการภายใต้ ข้อบังคับบัญญัติของกฎหมาย
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน
นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด จํานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัทหรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
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ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการ
ไม่มีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อการลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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ข้ อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรื อบริษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไป ซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทจด
ทะเบียน แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อ 37. เงิน ปั น ผลนัน้ ให้ แ บ่งตามจํ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน เว้ น แต่จ ะได้ มี กํา หนดไว้ เป็ นอย่า งอื่ น สํ า หรั บ หุ้น
บุริมสิทธิ
ข้ อ 43.

คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ

ข้ อ 45.

ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี ้

ข้ อ 46. ในกรณี ท่ีบริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริ ษัท วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด
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