เอกสำรแนบ 6
ข้อบ ังค ับบริษ ัททีเ่ กีย
่ วข้องก ับกำรประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ข ้อ 16 จานวนกรรมการ
ให ้ผู ้ถือหุ ้น โดยมติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นกาหนดจานวนผู ้ทีจ
่ ะดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทเป็ นครัง้ คราว โดย
ให ้มีจานวนไม่น ้อยกว่าห ้าคน(5)
ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง้ กรรมการตามจานวนทีก
่ าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจานวนไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ข ้อ 17 การเลือกตัง้ กรรมการ
ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
(1) ในการลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการให ้ใช ้เสีย งข ้างมาก โดยให ้ถือ ว่า ผู ้ถือ หุ ้นแต่ล ะคนมีค ะแนนเสีย ง
เท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง (1 หุ ้นต่อ 1 เสียง)
(2) ให ้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่
ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได ้รับเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นั น
้ ให ้ประธานทีป
่ ระชุมออกเสียงได ้เพิม
่ ขึน
่ อีกหนึ่งเสียง
้ าด
เป็ นเสียงชีข
ข ้อ 18 วาระการดารงตาแหน่งและการออกจากตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เป็ นอัตรา
ถ ้าจานวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทีส
่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
้ ให ้จับฉลากกันว่าผู ้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอ
่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นั น
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่ง กรรมการทีอ
่ อกตามวาระนั น
้
อาจถูกเลือกเข ้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได ้
ข ้อ 19 การพ ้นตาแหน่งก่อนครบกาหนดออกตามวาระ
นอกจากการพ ้นตาแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ ้นจากตาแหน่งเมือ
่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัต ิ หรือมีลักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชน จากัด
ิ ธิ
(4) ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติให ้ออกด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม และมีสท
ิ
ออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคาสัง่ ให ้ออก
ข ้อ 20 การถอนและตัง้ แทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง
ผู ้เป็ นกรรมการนั ้น เฉพาะแต่ผู ้ถือ หุ ้นในการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นเท่า นั ้น ที่จ ะตั ง้ หรือ ถอนได ้ อย่า งไรก็ ด ี ถ ้าหากว่า มี
้ กาหนดเวลาดังทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 18 ของ
ตาแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอน
ื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือสิน
ข ้อบังคับนี้แล ้ว ให ้กรรมการทีค
่ งเหลืออยู่ตงั ้ ผู ้อืน
่ ขึน
้ ใหม่ให ้เต็มทีว่ า่ ง เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อยกว่าสองเดือน
่ องจานวนกรรมการทีย
ทัง้ นี้มติในการตัง้ กรรมการดังกล่าวต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
่ ังเหลืออยู่ แต่
ผู ้ทีไ่ ด ้รั บการตัง้ จากกรรมการทีค
่ งเหลือ ดัง ว่า นี้ จะคงอยู่ในตาแหน่ ง ได ้เพียงเท่า ก าหนดเวลาทีก
่ รรมการ ผู ้ทีเ่ ขาเข ้าสืบ
ตาแหน่งแทนชอบทีจ
่ ะอยู่ได ้ ในกรณีทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นถอนกรรมการผู ้หนึง่ และตัง้ ผู ้อืน
่ ขึน
้ ไว ้แทนที่ ผู ้ทีร่ ับแต่งตัง้ นั น
้ ให ้อยู่
ในตาแหน่งได ้เพียงเท่ากาหนดเวลาทีก
่ รรมการผู ้ถูกถอนนัน
้ ชอบทีจ
่ ะอยู่ได ้
ข ้อ 30 การประชุมสามัญ
้ สุด
คณะกรรมการจะต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน (4) นั บแต่วันสิน
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
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ข ้อ 32 คาบอกกล่าวนัดประชุม
ให ้ส่งคาบอกกล่าวนั ดประชุมผู ้ถือหุ ้นไปยังผู ้ถือหุ ้นทุกคน ตามตาบลสถานทีอ
่ ยู่ทแ
ี่ จ ้งไว ้ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น
และนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ในกรณีผู ้ถือหุ ้นพานั กอยู่ในประเทศไทย ให ้ส่งคาบอกกล่าวเช่นว่า
นัน
้ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณียล
์ งทะเบียน และในกรณีผู ้ถือหุ ้นทีพ
่ านั กอยูน
่ อกประเทศ
ไทย คาบอกกล่าวเช่นว่านัน
้ ให ้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด ้วยจดหมายส่ง
ไปรษณียอ
์ ากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน
คณะกรรมการจะต ้องลงพิมพ์โฆษณาคาบอกกล่าวนั ดประชุม ในหนั งสือพิมพ์แห่งท ้องถิน
่ ฉบับหนึง่ ติดต่อกันสาม
วัน (3) ก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่าสามวัน (3)
อนึง่ คณะกรรมการเป็ นผู ้กาหนดสถานที่ ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้เป็ นคราวๆ ไป
ค าบอกกล่า วนั ด ประชุม ทุก ฉบับ จะต ้องระบุส ถานที่ วัน เวลา ระเบีย บวาระการประชุม และเรื่อ งทีจ
่ ะเสนอต่อที่
ประชุมพร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ
่ ะเสนอเพื่อทราบ เพือ
่ อนุมัต ิ หรือเพือ
่ พิจารณา
แล ้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ
่ งดังกล่าวด ้วย
ข ้อ 33 องค์ประชุม
องค์ประชุมสาหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกคราว จะต ้องประกอบด ้วยผู ้ถือหุ ้น และผู ้รับมอบฉันทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี)
ิ ห ้าคน (25) หรือไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด และต ้องถือหุ ้นนั บรวมกัน ได ้ไม่
มาประชุมไม่น ้อยกว่ายีส
่ บ
น ้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
หากเมื่อ ครบก าหนดหนึ่ง ชั่ว โมงนั บ จากเวลาทีน
่ ั ด ประชุม มีจ านวนผู ้ถือ หุ ้นมาประชุม ไม่ค รบถ ้วนที่จ ะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท เี่ ป็ นการประชุมทีผ
่ ู ้ถือ หุ ้นขอเรีย กประชุมให ้ยกเลิก การประชุม นั น
้ ในกรณี ท ก
ี่ ารประชุม นั น
้ มิใ ช่เ ป็ นการ
ประชุมทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นขอเรียกประชุม ให ้เลือ
่ นการประชุมออกไป และให ้นั ดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน (30) นั บแต่วันทีน
่ ัด
ประชุมครัง้ แรก โดยต ้องส่งหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน (7) และในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต ้องครบองค์ประชุม
ข ้อ 34 การดาเนินการประชุม
ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทป
ี่ ระธานกรรมการไม่อยู่ท ี่ ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
ประธานในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีหน ้าทีค
่ วบคุมการประชุมให ้เป็ นไปตามข ้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต ้องดาเนินการ
ประชุมให ้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระทีก
่ าหนดไว ้ในหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุมเว ้นแต่ทป
ี่ ระชุมจะมีมติให ้เปลีย
่ นลาดับ
ระเบียบวาระด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม
เมือ
่ ทีป
่ ระชุมพิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระทีก
่ าหนดเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มีหุ ้นนับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมดจะขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ปรึกษากิจการอืน
่ อันมิได ้ระบุไว ้
ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนัน
้ ก็ได ้
ข ้อ 35 การออกเสียง
ิ ธิออกเสียง
ในการประชุมคราวใดๆ ผู ้ถือหุ ้นทุกคนทีม
่ าเข ้าประชุมเอง หรือมีผู ้แทนรับมอบฉั นทะมาเข ้าประชุมมีสท
เสียงหนึง่ ต่อหุ ้นหุ ้นหนึง่ ทีต
่ นถือไม่วา่ การออกเสียงนัน
้ จะได ้กาหนดให ้ทาโดยวิธใี ด
มติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ ให ้ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสียง
้ าด
เท่ากันให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข
(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
่
้ หรือโอนกิจการของบริษัทอืน
(ข) การซือ
่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทาแก ้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย
่ วกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางส่วนทีส
่ าคัญ การ
มอบหมายให บ
้ ุ ค คลอื่น เข า้ จั ด การธุ ร กิจ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิจ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข ้อ 36 การมอบฉันทะ
ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ อาจเข ้าประชุมได ้ทัง้ โดยตนเอง หรือโดยมอบฉั นทะ หนั งสือมอบฉั นทะให ้เป็ นไปตามแบบทีน
่ าย
ทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต ้องส่งให ้ประธานกรรมการ หรือผู ้ทีป
่ ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป
่ ระชุมก่อนผู ้รั บมอบ
ฉันทะเข ้าประชุม
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ข ้อ 37 ลาดับระเบียบวาระ
ลาดับแห่งระเบียบวาระทีจ
่ ะกาหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัตไิ ด ้ในการประชุมวิสามัญให ้เป้ นไป
ตามหัวข ้อต่อไปนี้
(1) แสดงว่าการบอกกล่าวนั ดประชุมเป็ นไปโดยชอบ
(2) ชีว้ า่ องค์ประชุมครบหรือไม่
(3) พิจารณารับรองรายงานประชุมคราวก่อนๆ ทีย
่ ังไม่ได ้รับรอง
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท
(5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกาไรขาดทุนและจัดสรรเงินกาไร
(6) เลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการซึง่ ต ้องออกตามวาระ
(7) เลือกตัง้ ผู ้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) เรือ
่ งอืน
่ ๆ
(9) ปิ ดประชุม
ข ้อ 38 การบัญชี
้ สุดของรอบปี บัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน
ประชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ คณะกรรมการต ้องจัดให ้ผู ้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุนนัน
้ ให ้เสร็จก่อนนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ข ้อ 39 เงินปั นผล
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ น
้ ได ้เป็ นครัง้ คราว ในเมือ
่ เห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอทีจ
่ ะทาเช่นนัน
้ และรายงานให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให ้กระทาภายในหนึ่งเดือน (1) นั บแต่วันทีท
่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล ้วแต่
กรณี ทัง้ นีใ้ ห ้แจ ้งเป็ นหนังสือไปยังผู ้ถือหุ ้นและให ้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน
้ ในหนังสือพิมพ์ด ้วย
ในกรณี ทบ
ี่ ริษั ทยั ง จ าหน่ า ยหุ ้นไม่ค รบตามจ านวนที่จ ดทะเบีย นไว ้หรือ บริษั ทได ้จดทะเบีย นเพิ่ม ทุน แล ้ว การ
จ่ายเงินปั นผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น ซึง่ ต ้องได ้รับความ
เห็นชอบจากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ข ้อ 40 ทุนสารอง
บริษัทต ้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว ้เป็ นทุนสารอง ไม่น ้อยกว่าร ้อยละห ้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ
้ ะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินทุนสารองทีร่ ะบุไว ้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสารองประเภทอืน
่ ได ้อีกตามทีเ่ ห็นสมควร
ข ้อ 41 ผุ ้สอบบัญชี
ผู ้สอบบัญชีของบริษัทนั น
้ ให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้เลือกตัง้ และกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู ้สอบ
บัญชีของบริษัททุกปี
ผู ้สอบบัญชีต ้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ ้าง หรือผู ้ดารงตาแหน่งหน ้าทีใ่ ดๆ ของบริษัท
ผู ้สอบบัญ ชีม ีห น า้ ทีเ่ ข ้าร่ ว มประชุม ในการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นของบริษั ททุก ครั ง้ ทีม
่ ีก ารพิจ ารณางบดุล บัญ ชีก าไร
ขาดทุน และปั ญหาเกีย
่ วกับบัญชีของบริษัท
ิ และ
ผู ้สอบบัญชีมอ
ี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วกับรายได ้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สน
ิ ของบริษัท ได ้ ในระหว่างเวลาท าการของบริษั ท ในการนี้ให ้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนั กงาน ลูกจ ้าง ผู ้ดารง
หนี้สน
้ จงข ้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกีย
ตาแหน่ งหน ้าทีใ่ ดๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัทรวมทัง้ ให ้ชีแ
่ วกับการดาเนิน
กิจการของบริษัทได ้
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