สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 26. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 27. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุ ให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ในสถานที่ที่อยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท
หรื อจังหวัดใกล้ เคียง ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้ มา
เข้ าประชุมภายใน 30 นาที นับแต่กาหนดเริ่ มประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร การจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่นๆ
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรายนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตังกรรมการ
้
และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้
ขาด
(2) ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
(3) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทจากัดมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 38. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เว้ นแต่เป็ นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ ามี) เงินปั นผลให้ จ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมี
ผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลง
มติ แล้ วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถื อหุ้น และให้ โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปั นผลนัน้ ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย และมิให้ คิดดอกเบี ้ยแก่บริ ษัทหากการจ่ายเงินปั นผลนันได้
้ กระทาภายใต้ ระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
ข้ อ 40. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย
และทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
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