ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม
โดยจะประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรั บ
ลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 15. บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่ อกาหนดสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้ น เช่น สิทธิ ในการรั บเงินปั นผล
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น
กรรมการ
ข้ อ 16. กรรมการของบริ ษัทจะมีจานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร
ข้ อ 17. การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตาแหน่ง ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
พ้ นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ การพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ ในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
ส่วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง หากในคราวใดมี กรรมการหลายคนอยู่ใน
ตาแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจาก
ตาแหน่งโดยใช้ วธิ ีจบั ฉลาก
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลีย้ ง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 30. คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารและในจานวนนี ้ให้ กรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง และให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่นได้
ตามที่เห็นสมควร
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กรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่ได้ รั บแต่งตัง้ ให้ อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อ ยอื่นมีสิทธิ ได้ รั บค่าตอบแทน และ/หรื อ
บ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทัง้ นี ไ้ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องกรรมการดัง กล่ า วในอัน ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่จะเห็นสมควรและให้ นาข้ อ 27. ข้ อ 28. และ ข้ อ 29. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บัญชี
ของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถื อหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่ อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ น
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุ ให้ ชัดเจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
พร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทาเป็ นหนังสือ
ตามแบบที่กฎหมายกาหนด และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
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ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จานวนใดจะน้ อ ยกว่ากัน และต้ องมี ห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับ ไป แต่ถ้าการประชุมนันมิ
้ ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่แ ละส่งหนังสื อ นัดประชุมไปยังผู้ถื อ หุ้นล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 37. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม (ถ้ ามี)
และให้ การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทาด้ วยวิธีใดให้ นับหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. ให้ บ ริ ษัท ทางบดุลและบัญ ชี ก าไรขาดทุน พร้ อมกับ จัดให้ มีผ้ ูสอบบัญ ชี ตรวจสอบและรั บรองปี ละ 2 ครั ง้ ครั ง้ แรกสาหรั บ
งวดเวลา 6 เดือ นแรกของปี สิ น้ สุดเพี ยงวัน ที่ 30 มิถุนายน และครั ง้ ที่สองสาหรั บงวดเวลา 6 เดือ นหลังของปี สิ น้ สุดเพี ย ง
วันที่ 31 ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้ คณะกรรมการนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจาปี ในปี ถัดไป
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 44. บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ถ้ าบริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว
ข้ อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรพอและสมควรที่ จะทา
เช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด เมื่อปรากฏว่างบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน สาหรั บงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทมี
กาไรพอและสมควรที่จะทาเช่นนัน้
เงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ ามี)
ให้ จดั สรรเป็ นเงินสารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อจัดสรรเป็ นทุนสารองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของบริ ษัท
ต่อไป
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ข้ อ 46. การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรั พย์สิน และหนีส้ ินของบริ ษัท
และมีหน้ าที่เข้ าร่ วมและชีแ้ จงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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