สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 44. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือน นับแต
วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแลวแตจะเห็นสมควร
กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
(5)
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
(6)
กิจการอื่นๆ(ถามี)
ขอ 45. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 46. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ขอ 48. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีใบหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไว
เปนอยางอื่น
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
ร ว มประชุ ม ไม ค รบองค ป ระชุ ม ตามที่ กํ า หนดไว หากว า การประชุ ม ผู ถื อ หุ น นั้ น ได เ รี ย กนั ด เพราะผู ถื อ หุ น ร อ งขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน ใหนัดประชุมใหมและใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม
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การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถอื หุนและสิทธิของผูถือหุน ในการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 47. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
(1)
จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
(2)
ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขอ 50. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการ
ออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใด ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
(2) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(3) ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง
วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ และการจายคาตอบแทนกรรมการ
ขอ 21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 22. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(3) ไมเคยรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยสุจริต
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐเนื่องจากทุจริตตอ
หนาที่
ขอ 23. กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราว
ละหลายคน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวย
คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ
ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
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ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 24. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการที่มีอยูทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากหรือ
ตกลงกันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
ขอ 32. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติ
แตงตั้ง
ขอ 37. บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ไดและนอกจากนั้นไหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในอันที่ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่
เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะกําหนด
การแตงตั้งผูสอบบัญชี
ขอ 59. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนทุกป โดยจะแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได และผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของ
บริษัท
การจายเงินปนผล
ขอ 57. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูหามมิใหจายเงินปนผล และบริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสํารองที่ไดระบุไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลงมติเพื่อ
จัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได
เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุน ละเทากัน
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โดยมติของที่ประชุมผูถือหุนการจายเงินปนผลบริษัทอาจจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนในรูปของหุน
ปนผล (Stock Dividend) โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน สําหรับกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตาม
จํานวนที่จดทะเบียนไว
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแต
กรณีหรือภายหลังในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนกับโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพ ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี
เรื่องอื่นๆ
ขอ 5. ในกรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน
แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย
ในกรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ที่สําคัญของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ใชบังคับกับการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี
หากประกาศดังกลาวกําหนดใหบริษัทในฐานะบริษัทยอยของบริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการใดแลว ใหบริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมดวย
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