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ขอบังคับบริษัทในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผูถอื หุน
กรรมการ
ขอ 14.

ขอ 15.
ขอ 16.

ขอ 17.

ขอ 18.

ขอ 22.
ขอ 23.

กอนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการชั่วคราว แตจะไมเกิน 21 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิตา ง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงิน
ปนผล สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน
กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถอื หุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน
กรรมการจะถือหุน ของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทั้งหมด ตองเปน
ผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย
คนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถอื หุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง
ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนทีม่ ีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใด
ไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูออกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถอื หุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนงถาจํานวน
กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ขอ บังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่ 1 และปที่ 2
ใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการ
หลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ให
กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20. และขอ 21. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ ที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทนเทานั้น
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถอื หุน จะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได และนอกจากนัน้ ใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะทีเ่ ปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
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การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

ขอ 33.

ขอ 34.

ขอ 35.

ขอ 36.

ขอ 37.

ขอ 38.

ขอ 39.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถอื หุน คราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอื หุน
เปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร ผูถอื หุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถ ือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ ือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน
กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5)
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดที่เกีย่ วของตามสมควรและจัดสงใหผถู อื หุน และ
นายทะเบียนพรอมกับเอกสารที่เกีย่ วของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอื หุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม
ในการประชุมผูถอื หุนตองมีผถู ือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอื หุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แต
ถาการประชุมนัน้ มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถอื หุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถอื หุน
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถอื หุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอื หุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตทปี่ ระชุมจะมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลง คะแนน
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
นั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
ลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอื หุน ของบริษัทก็ตาม
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ผูถือหุนคนใดมีสว นไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผูถอื หุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนใน
เรื่องดังกลาวเวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 42.

ขอ 43.
ขอ 44.
ขอ 45.

ขอ 46.
ขอ 47.
ขอ 48.

ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของป สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายนและครั้งที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิน้ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอที่
ประชุมสามัญประจําปในปถัดไป
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด
บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ ือหุน
ก็ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพิ่มทุนไวแลว
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรพอและสมควรทีจ่ ะ
ทําเชนนั้น
คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน กําหนดเมื่อ
ปรากฏวางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชี
แลว และบริษัทมีกําไรพอและสมควรที่จะทําเชนนั้น
การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถอื หุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี
ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถอื หุนของบริษัทไดแตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท
ไมได
ผูสอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได รายจายทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
และมีหนาที่เขารวมและชีแ้ จงใหความเห็นในการประชุมผูถอื หุนบริษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
และปญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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