ิ สง
่ มาด้วย 5
สงที

ข้อบ ังค ับบริษ ัทฯ ทีเกียวข้องก ับการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ ธิการออกเสย
ี งลงคะแนน
ก. การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ การมอบฉ ันทะเพือเข้าประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ และสท
ี อน
ข้อ 29. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสเดื
ิ ดของรอบปี บญ
ี องบริษัท กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดังนี
นับแต่วน
ั สนสุ
ั ชข
(1) รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ี ําไรขาดทุน
(2) พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล และบัญชก
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู ้สอบบัญช ี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญช ี
(6) กิจการอืนๆ
การประชุม ผู ้ถือ หุ ้นคราวอืนนอกจากทีกล่า วแล ้ว ให ้เรีย กว่า การประชุม วิส ามั ญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้สุดแท ้แต่จะเห็นสมควร
ึ หุ ้นนั บ รวมกั น ได ้ไม่น อ
ิ ของจํ า นวนหุ ้น
หรือ ผู ้ถือ หุ ้นคนหนึงหรือ หลายคนซ งมี
้ ยกว่า ร ้อยละส บ
ื นทํ าหนั งส อ
ื ขอให ้คณะกรรมการเรีย กประชุม ผู ้ถือ หุ ้นเป็ นการ
ทีจํ าหน่ายได ้ทังหมดจะเข ้าช อกั
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้ แต่ต ้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให ้เรียกประชุมไว ้ให ้ชัดเจน
ื ดังกล่าวด ้วย ในกรณีเชน
่ นี คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายในสส
ี บ
ิ ห ้าวัน
ในหนังสอ
ื
นับแต่วน
ั ทีได ้รับหนั งสอจากผู ้ถือหุ ้น
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จัดให ้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ึ
ื นหรือผู ้ถือหุ ้นคนอืนๆ รวมกันได ้จํ านวนหุ ้นตามทีบังคับไว ้นั นจะเรียก
ผู ้ถือหุ ้นทังหลายซงเข
้าชอกั
ี บ
ิ ห ้าวันนับแต่วน
่ นี ให ้ถือว่า
ประชุมเองก็ได ้ภายในสส
ั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน
้
เป็ นการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต ้องรับผิดชอบค่าใชจ่ายอันจําเป็ น
ทีเกิดจากการจัดให ้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นตามวรรคสาม
ึ
ครังใด จํานวนผู ้ถือหุ ้นซงมาร่
วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว ้ในข ้อ 32 ผู ้ถือหุ ้น
ตามวรรคสามต ้องร่วมกันรับผิดชอบชดใชค่้ าใชจ่้ ายทีเกิดจากการจัดให ้มีการประชุมในครังนันให ้แก่บริษัท
ื นั ดประชุม ระบุสถานที
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนั งสอ
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะต ้องเสนอต่อทีประชุมพร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุ ให ้ชั ดเจนว่าเป็ นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุ มั ต ิ หรือเพือพิจารณา แล ้วแต่ กรณี
รวมทั งความเห็ นของคณะกรรมการในเรืองดั งกล่าว โดยจั ดส ่งให ้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนทราบ
ื พิมพ์ต ด
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคํ าบอกกล่าวนั ดประชุมในหนั งส อ
ิ ต่อกั น
สามวัน และไม่น ้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด ้วย
การประชุมผู ้ถือหุ ้นจะจัดให ้มีขน
ึ ณ ท ้องทีอันเป็ นสํานั กงานใหญ่หรือ ณ ท ้องทีอืน
ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้
ึ
ข้อ 31. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นจะมอบฉั นทะให ้บุคคลซงบรรลุ
นต
ิ ภ
ิ าวะแล ้ว เข ้าประชุม
ี งลงคะแนนแทนตนก็ได ้
และออกเสย
ื มอบฉั นทะให ้เป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด และให ้ผู ้รับมอบฉั นทะ
หนั งสอ
ื มอบฉั นทะต่อประธานกรรมการหรือผู ้ทีประธานกรรมการกําหนดก่อนเข ้าประชุม
ยืนหนังสอ
ี งลงคะแนนให ้ถือ ว่าผู ้รั บ มอบฉั นทะมีค ะแนนเส ย
ี งเท่ากับ จํ านวน
ในการออกเส ย
ี งของผู ้ถือหุ ้นซงมอบฉั
ึ
ิ ธิออกเสย
ี งในครังนั นรวมกัน เว ้นแต่ผู ้รับมอบฉั นทะ
คะแนนเสย
นทะและมีสท
ี งแทนผู ้ถือหุ ้นซงมอบฉั
ึ
จะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสย
นทะเพียงบางคน โดยให ้
ื ้ถือหุ ้นซงมอบฉั
ึ
ระบุชอผู
นทะและจํานวนหุ ้นทีผู ้ถือหุ ้นคนนันๆ ถืออยูด
่ ้วย
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ข้อ 32. ในการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นต ้องมีผู ้ถือ หุ ้นและผู ้รั บ มอบฉั น ทะจากผู ้ถือ หุ ้น (ถ ้ามี)
ิ ห ้าคน หรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทังหมด และต ้องมีหุ ้น
มาประชุมไม่น ้อยกว่ายีสบ
นับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้ทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ั
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครังใด เมือล่วงเวลานั ดไปแล ้วถึงหนึงชวโมง
จํ านวนผู ้ถือหุ ้นทีมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกํ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นนั น
ได ้เรียกนั ดเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ ้าการประชุมผู ้ถือหุ ้นนั นมิใช ่เป็ น
ื นั ดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า
การประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ ให ้นั ดประชุมใหม่และให ้สง่ หนั งสอ
เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่าต ้องครบองค์ประชุม
ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทประธานกรรมการ
ี
ึ
ไม่อยูใ่ นทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีได ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
มเลือกผู ้ถือหุ ้นคนหนึง
เป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 34. ประธานในทีประชุมผู ้ถือหุ ้นมีหน ้าทีควบคุมการประชุมให ้เป็ นไปตามข ้อบังคับ
ของบริษัทว่าด ้วยการประชุม ในการนีต ้องดํ าเนินการประชุมให ้เป็ นไปตามลํ าดับระเบีย บวาระ
ื นั ดประชุม เว ้นแต่ทประชุ
ี ง
ทีกําหนดไว ้ในหนั งสอ
ี
มจะมีมติให ้เปลียนลําดับระเบียบวาระด ้วยคะแนนเสย
ไม่น ้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุม
ึ หุ ้นนั บ รวมกั น ได ้
เมือทีประชุม พิจ ารณาเสร็ จ ตามวรรคหนึงแล ้ว ผู ้ถือ หุ ้นซ งมี
ไม่น ้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ ้นทีจํ าหน่ายได ้ทังหมด จะขอให ้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืน
ื นัดประชุมอีกก็ได ้
นอกจากทีกําหนดไว ้ในหนั งสอ
ในกรณีทที
ี ประชุมพิจารณาเรืองตามลํ าดับ ระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง
หรือ พิจ ารณาเรืองทีผู ้ถือ หุ ้นเสนอไม่เ สร็ จ ตามวรรคสองแล ้วแต่ก รณี และจํ า เป็ นต ้องเลือน
การพิจารณา ให ้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีประชุมครังต่อไป และให ้คณะกรรมการ
ื นั ดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า
สง่ หนังสอ
ื พิมพ์ตด
เจ็ดวันก่อนประชุม ทังนีให ้โฆษณาคําบอกกล่าวนั ดประชุมในหนั งสอ
ิ ต่อกันสามวัน และ
ไม่น ้อยกว่าสามวันก่อนวันนัดประชุมด ้วย
ี งลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้นให ้ถือปฏิบัตด
ข้อ 35. การออกเสย
ิ ังนี
ี งทุกคราว
(1) เว ้นแต่ข ้อบังคับนีจะกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน ในการลงคะแนนเสย
ี งเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถือ โดยถือว่าหุ ้นหนึงมีเสย
ี งหนึง
ผู ้ถือหุ ้นรายหนึงมีคะแนนเสย
ี งลงคะแนนให ้กระทําโดยเปิ ดเผย เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า
(2) การออกเสย
ี งลับ
ห ้าคนร ้องขอ และทีประชุมลงมติให ้ลงคะแนนลับก็ให ้ลงคะแนนลับ สว่ นวิธก
ี ารลงคะแนนเสย
ให ้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
ี เป็ นพิเศษในเรืองอันใด ผู ้ถือหุ ้นจะออกเสย
ี ง
(3) ในกรณีทผู
ี ้ถือหุ ้นมีส ่วนได ้เส ย
ี งลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ลงคะแนนในเรืองนันมิได ้ นอกจากการออกเสย
ข้อ 36. เว ้นแต่ข ้อบังคับนีจะกําหนดเป็ นอย่างอืน มติของทีประชุมผู ้ถือหุ ้นนั นให ้ประกอบด ้วย
ี ง ดังต่อไปนี
คะแนนเสย
ี งข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
ึ
ี ง
(1) ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสย
ม และออกเสย
ี งเท่ากัน ให ้ประธานในทีประชุมออกเสย
ี งเพิมขึนอีกเสย
ี งหนึงเป็ นเสย
ี งชขาด
ี
ลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสย
ี งไม่น ้อยกว่าสามในสของจํ
ี
ี ง
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให ้ถือคะแนนเสย
านวนเสย
ึ
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนน
ทังหมดของผู ้ถือหุ ้นซงมาประชุ
มและมีสท
(ก) ขาย หรือโอนกิจการของบริษัททังหมด หรือบางสว่ นทีสําคัญให ้บุคคลอืน
ื หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ น
(ข) ซอ
ของบริษัท
(ค) ทํ า แก ้ไข หรือเลิกสัญญา เกียวกับการให ้เช ่ากิจการของบริษัททั งหมด
หรือบางสว่ นทีสําคัญ
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(ง) มอบหมายให ้บุคคลอืนเข ้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) รวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวต
ั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ื บริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับ
(ฉ) แก ้ไขเพิมเติมหนังสอ
(ช) เพิม หรือลดทุนของบริษัท หรือออกหุ ้นกู ้
(ซ) ควบ หรือเลิกบริษัท
ข. คุณสมบ ัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษั ทต อ
้ งมีคุ ณ สมบั ต ิ และไม่ ม ีลั ก ษณะต อ
้ งห า้ มตามที
ิ ห ้าคน เลือกตังโดยทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
กฎหมายกําหนด มีจํานวนไม่น ้อยกว่าเจ็ ดคนและไม่เกินกว่าสบ
และกรรมการไม่น ้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต ้องมีถนที
ิ อยูใ่ นราชอาณาจักร
ิ ธิได ร้ ั บค่าตอบแทนในการปฏิบั ต ห
ึ าตอบแทน ได ้แก่
ข้อ 14. กรรมการมีส ท
ิ น า้ ที ซ งค่
เงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง โบนั ส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
ึ
จะพิจารณาซงอาจกํ
าหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรือจะกําหนดไว ้เป็ นคราวๆ ไป
หรือจะให ้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ ได ้ และนอกจากนั นให ้ได ้รั บเบียเลียงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนให ้แก่กรรมการดังกล่าวข ้างต ้น ต ้องไม่ขัดหรือแย ้งกับการดํารง
ึ าหนดโดยกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการทีเป็ นอิสระ ซงกํ
ิ ธิของพนั กงานและลูกจ ้างของบริษั ท
ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนส ท
ึ
ซ งได ้รั บเลือกตั งเป็ นกรรมการ ในอั น ทีจะได ้รั บ ค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ใ นฐานะทีเป็ น
พนั กงานหรือลูกจ ้างของบริษัท
ข้อ 15. คณะกรรมการเป็ นผู ้รั บผิดชอบจั ดการกิจการทั งหลายทั งปวงของบริษั ท และ
มีอํานาจหน ้าทีจัดการบริษัทให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ และมติทประชุ
ี
มผู ้ถือหุ ้น
ื
และมีอํานาจกระทํ าการใดๆ ตามทีระบุไว ้ในหนั งสอบริคณห์สนธิหรือทีเกียวข ้องกับการดังกล่าวนั น
ทังนีคณะกรรมการอาจมอบหมายให ้กรรมการคนหนึงคนใดหรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบัตก
ิ าร
อย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได ้
ข้อ 16. ให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี
ี งเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ ้นหนึง
(1) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสย
ี ง
มีหนึงเสย
ิ ธิเ ลือ กเพีย งบุคคลเดีย วหรือ หลายคนเป็ นกรรมการก็ ได ้
(2) ผู ้ถือ หุ ้นจะใช ส้ ท
แต่ทังนีต ้องไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน
ิ ธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึงคนเป็ นกรรมการ ผู ้ถือหุ ้น
(3) ในกรณีท ผู
ี ้ถือหุ ้นใช ส้ ท
ิ ธิลงคะแนนเสย
ี งให ้แก่บค
ี งทีตนมีอยู่ ทังนีโดย
มีสท
ุ คลแต่ละท่านนันได ้เท่ากับจํานวนคะแนนเสย
ี งให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
จะแบ่งคะแนนเสย
ึ
ี งสูงสุดตามลํ าดับลงมา เป็ นผู ้ได ้รั บเลือกตั งเป็ น
(4) บุคคลซ งได
้รั บคะแนนเส ย
ึ
กรรมการเท่ากั บจํ านวนกรรมการทีจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณี บุคคลซ งได
้รั บการเลือกตั ง
ี งเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีพึงเลือกตังในครังนัน ให ้ประธานทีประชุม
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสย
ี งชขาด
ี
เป็ นผู ้ออกเสย
เพือให ้ได ้จํานวนกรรมการทีจะพึงเลือกตังในครังนัน
ข้อ 17. ในการประชุมสามั ญประจํ าปี ทุกครั ง ให ้กรรมการออกจากตํ าแหน่งหนึงในสาม
เป็ นอัตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจะแบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามสว่ นไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํ านวนใกล ้
ทีสุดกับสว่ นหนึงในสาม
กรรมการทีจะต ้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก สว่ นปี หลังๆ ต่อไป ให ้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่ งนานทีสุดนั น
เป็ นผู ้ออกจากตําแหน่ง
ึ ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได ้รับเลือกตังเข ้ามาดํารงใหม่ได ้
กรรมการซงพ
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ข้อ 18. นอกจากการพ ้นจากตําแหน่งตามวาระแล ้ว กรรมการพ ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัต ิ หรือมีลักษณะต ้องห ้ามตามกฎหมายว่าด ้วยบริษัทมหาชนจํากัด
ี งไม่น ้อยกว่าสามในสของจํ
ี
(4) ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติให ้ออก โดยคะแนนเสย
านวน
ิ
ี
ผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสทธิออกเสยง และมีจํานวนหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า
ิ ธิออกเสย
ี ง
กึงหนึงของจํานวนหุ ้นทีถือ โดยผู ้ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสท
ั
(5) ศาลมีคําสงให
้ออก
ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให ้ยืนใบลาออกจากบริษัท การลาออก
มีผลนั บแต่วน
ั ทีใบลาออกไปถึงบริษัท
ึ
กรรมการซงลาออกตามวรรคหนึ
ง จะแจ ้งการลาออกของตนให ้นายทะเบียนทราบด ้วยก็ได ้
ข้อ 20. ในกรณี ท ตํ
ี าแหน่ งกรรรมการว่างลงเพราะเหตุอ นนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระ
ึ คุณสมบัต ิ และไม่มล
ให ้คณะกรรมการเลือกผู ้ถือหุ ้น หรือบุคคลใดบุคคลหนึงซงมี
ี ักษณะต ้องห ้าม
ตามกฎหมายว่าด ้วยบริษั ทมหาชนจํ ากัด เข ้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ึ
ถัดไป เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อยกว่าสองเดือน บุคคลซงเข
้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยูข
่ องกรรมการทีตนแทน
ี งไม่น ้อยกว่าสามในส ี
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสย
ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
ข้อ 21. ในกรณีทตํ
ี าแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลือน ้อยกว่าจํ านวนทีครบเป็ นองค์ประชุม
ให ้กรรมการทีเหลืออยูก
่ ระทําการในนามของคณะกรรมการได ้แต่เฉพาะการจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้น
เพือเลือกตังกรรมการแทนตําแหน่งทีว่างทังหมดเท่านัน
การประชุมตามวรรคหนึง ให ้กระทํ าภายในหนึงเดือนนั บแต่วันทีจํ านวนกรรมการ
ว่างลงเหลือน ้อยกว่าจํานวนทีจะเป็ นองค์ประชุม
บุคคลทีเข ้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึง อยู่ในตําแหน่งได ้เพียงเท่าวาระทียัง
เหลืออยูข
่ องกรรมการทีตนแทน
ข้อ 22. กรรมการจะเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได ้
ค. การจ่ายเงินปันผล และการจ ัดสรรเงินกําไร
ข้อ 42. ห ้ามมิให ้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบริ
ี ษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห
่ ้ามมิให ้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให ้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน โดยอนุมัตข
ิ องทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเป็ นครังคราว เมือเห็นว่า
่ นั น และเมือได ้จ่ายเงินปั นผลแล ้ว ให ้รายงานให ้ทีประชุม
บริษัทมีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเชน
ผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให ้กระทํ าภายในหนึงเดือน นั บแต่วั นทีทีประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือ
ื ไปยังผู ้ถือหุ ้นและให ้โฆษณาคําบอกกล่าว
คณะกรรมการลงมติ แล ้วแต่กรณี ทังนีให ้แจ ้งเป็ นหนั งสอ
ื พิมพ์ด ้วย
การจ่ายเงินปั นผลในหนังสอ
ข้อ 43. บริษัทต ้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว ้เป็ นทุนสํารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละห ้า
ของกําไรสุทธิประจําปี หักด ้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวน
ิ ของทุนจดทะเบียน
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละสบ
คณะกรรมการอาจเสนอให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุ มั ต ใิ ห ้มีเงินสํ ารองประเภทต่างๆ
เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด ้วยก็ได ้
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ง. การแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบ ัญช ี
ี ู ้ซงออกไปนั
ึ
ข้อ 44. ให ้ทีประชุมใหญ่แต่งตังผู ้สอบบัญช ี ผู ้สอบบัญชผ
นจะเลือกกลับเข ้า
ดํารงตําแหน่งอีกก็ได ้
ี ะได ้ค่าตอบแทนเท่าใด ให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นกําหนด
ข้อ 45. ผู ้สอบบัญชจ
ข้อ 46. กรรมการ พนั กงาน ลูกจ ้าง หรือผู ้ดํารงตําแหน่งหน ้าทีใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่
ในตําแหน่งนันๆ จะเลือกมาเป็ นตําแหน่งผู ้สอบบัญชไี ม่ได ้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ึ ษาข ้อบังคับบริษัทฉบับเต็มได ้จากเว็บไซต์ของบริษัทที www.ratch.co.th
ทังนี ผู ้ถือหุ ้นสามารถศก
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