สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน ให้เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
จัดการกิจการทัง้ ปวงของบริษัท และมีอาํ นาจหน้าที่ดาํ เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ มีอาํ นาจกระทําการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนัน้
ทัง้ นีก้ รรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 17 กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการทัง้ หมดของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 19 เว้นแต่ท่ไี ด้กาํ หนดไว้ในข้อ 24 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ จะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนีต้ อ้ งไม่เกินจํานวน
กรรมการที่พงึ จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
(3) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านนัน้ ได้เท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี ้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่พึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครัง้ นั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชีข้ าดเพื่อให้ได้จาํ นวนกรรมการที่พึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งพอดีให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 21 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
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ข้อ 25 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกจากตําแหน่งตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุน้
(ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 33 ห้ามมิ ให้บริษัท จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่ นใดให้แก่ กรรมการ เว้นแต่ จ่ายเป็ น ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี ้
กรรมการมี สิทธิได้รบั ค่าตอบแทนเบี ย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ จากบริษัทในรู ปของเงิน บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทํานองเดียวกันตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามทีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา
กําหนดโดยอาศัยมติซ่งึ ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดย
อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป้นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนัก งานหรื อ ลูก จ้า งของบริษั ท ซึ่ง ได้รับ เลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญ ชีของบริษัท ณ ท้องที่อัน เป็ นที่ตั้งของสํานัก งานใหญ่ จังหวัดใกล้เคีย ง หรือสถานที่ อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร
ข้อ 35 การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุน้ ทัง้ หลาย
ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บังคับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จํานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับข้อ 40 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 36 ในการประชมผู้ถือ หุ้น ผู้ถือหุ้น ที่มี สิท ธิ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต้องเป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่ มีช่ือ ยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดและจํานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผูถ้ ื อหุ้น
ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีขอ้ มูลเปลี่ยนแปลงแล้ว
วันที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสองเดือน
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ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าเป็ นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทํา
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
คําบอกกล่าวที่สง่ ให้บรรดาผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ข้อ 38 ผูถ้ ื อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะต้องลงวัน ที่และลายมื อชื่ อของผู้ถื อหุ้นที่ มอบฉันทะ และจะต้องเป็ น ไปตามแบบที่ นายทะเบี ยนกําหนดโดยมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) จํานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ
(ค) ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
หนังสือมอบฉันทะนี ้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ่ีประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 39 กรณี ท่ีมี การรับ มอบฉัน ทะ บุคคลทั้งที่เป็ น ผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้น ที่ได้รบั มอบฉันทะย่อมมี สิท ธิ
ออกเสียงตามจํานวนที่ได้รบั มอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีท่ตี นเป็ นผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมนัน้
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 41 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42 ผูเ้ ป็ นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และ
ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานัน้ ห้ามมิให้ปรึกษากิจการ
อื่นใดนอกจากกิจการที่คา้ งมาแต่วนั ประชุมครัง้ ก่อน อนึ่งวิธีการส่งคําบอกกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 37.
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ข้อ 43 ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ในการนีต้ อ้ งดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคที่หนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุม
ครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทัง้ นีใ้ ห้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
ด้วย
ข้อ 44 เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ออกเสี ย งโดยวิธีชูมื อ หรือ โดยการลงคะแนนลับ นั้น ให้หุ้นหนึ่ ง (1) หุ้น มี เสีย งหนึ่ ง (1) เสี ย ง ผู้ถื อหุ้น รายใดมี ส่ว นได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติ
ของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญของบริษัทให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัดมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 45 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําอย่างน้อยมีดงั นี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา
(2) พิจ ารณาและอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญ ชี กาํ ไรขาดทุน ของบริษั ท ในรอบปี บัญ ชี ท่ี
ผ่านมา
(3) พิ จ ารณาจัด สรรเงิ น กํา ไร การประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และการจัด สรรเงิน ไว้เป็ น ทุ น สํา รองตาม
กฎหมาย
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
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หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 51 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 52 คณะกรรมการต้อ งจัด ทํา รายงานการประชุ ม และมติ ข องผู้ถื อ หุ้น และมติ ข องกรรมการทั้ง หมดเป็ น
ภาษาไทยเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บคุ คลใดทําหน้าที่เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวแทน
บริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนและต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สํานักงานใหญ่หรือจังหวัด
ใกล้เคียง ในกรณีท่รี ายงานการประชุมใดที่ประธานในที่ประชุมหรือประธานของการประชุมที่เกิดขึน้ ในครัง้ ถัดไปเป็ นผูล้ งชื่อใน
มติเห็นชอบ ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าข้อความภายในเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้อง
ข้อ 53 ให้ท่ีประชุมสามัญประจําปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และให้กาํ หนดจํานวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้ อบบัญชีนนั้
ผูส้ อบบัญชีซ่งึ พ้นจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ มีสิทธิท่จี ะได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งได้อีก ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 6
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้อ 54 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงิน ปั น ผลให้แบ่ งจ่ ายตามจํานวนหุ้น หุ้น ละเท่ าๆ กัน และการจ่ายเงินปั น ผลต้องได้รบั การอนุมัติจ าก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํ ไร สมควร
พอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จา่ ยเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณี ท่ีบริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปั นผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบีย้ ต่อ
บริษทั
ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจาก
ทุนสํารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้จดั สรรเงินสํารองอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อ
การดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
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หมวดที่ 9
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 61 บริษัทอาจกําหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการ
ดําเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนดและตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
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