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ขอบังคับบร�ษัทอันเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการ
ขอ 15

ใหบร�ษัทมีคณะกรรมการของบร�ษัทเพ�่อดำเนินกิจการของบร�ษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย
หา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ�นที่อยูใน
ประเทศไทย กรรมการบร�ษัทจะเปนผูถือหุนของบร�ษัทหร�อไมก็ ได

ขอ 16

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทตามหลักเกณฑและว�ธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
(2) ผูถ อื หุน แตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ อี ยูท ง้ั หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหร�อหลายคน
เปนกรรมการก็ ได ในกรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพ�ยงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จำนวนกรรมการทีจ่ ะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ไดรบั การเลือกตัง้
ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพ�งมีหร�อจะพ�งเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ 17

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ ใหออกโดย
จำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)

ขอ 18

นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัด และ
กฎหมายวาหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามขอ 20
(5) ศาลมีคำสั่งใหออก

ขอ 19

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบร�ษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบร�ษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรก อาจแจงการลาออกของตนให
นายทะเบียนทราบดวยก็ ได

ขอ 20

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน
นับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอ 21

ในกรณีทต่ี ำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบร�ษัทมหาชนจำกัดและกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทนมติ
ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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ขอ 22

กรรมการบร�ษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบร�ษัทในรูปของเง�นรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส หร�อผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพ�จารณาและลงมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจ
กำหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจำนวนที่แนนอนหร�อวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ
และจะกำหนดไวเปนคราวๆ หร�อมีผลตลอดไป จนกวาทีป่ ระชุมผูถ อื หุน จะมีมติเปลีย่ นแปลงเปนอยางอืน่
ก็ ได นอกจากนี้ กรรมการ
บร�ษัทยังมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบร�ษัทขอความในวรรคหนึ่ง
จะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรบั การแตงตัง้ มาจากพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษทั ในอันที่
จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชน ในฐานะที่เปนพนักงานหร�อลูกจางของบร�ษัท

การประชุมผูถือหุน
ขอ 31

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือน นับแต
วันสิ�นสุดของรอบปบัญชีของบร�ษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเร�ยกวาการประชุมว�สามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเร�ยกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมว�สามัญเมื่อใดก็ ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ผูถ อื หุน คนหนึง่ หร�อหลายคนซึง่ มีหนุ นับรวมกันได ไมนอ ยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุน ทีจ่ ำหนาย
ไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเร�ยกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมว�สามัญ
เมื่อใดก็ ได แตตองระบุเร�่องและเหตุผลในการที่ขอใหเร�ยกประชุมไว ใหชัดเจนใหหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ภายในสีส่ บิ หาวัน (45) วัน นับแตวนั ที่ไดรบั
หนังสือจากผูถือหุนนั้น
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไมจดั ใหมกี ารประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ หา (45) วัน นับแตวนั ที่ไดรบั
หนังสือจากผูถือหุนดังกลาว ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหร�อผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจำนวนหุน
ตามทีบ่ งั คับไวนน้ั จะเร�ยกประชุมเองก็ ไดภายใน สีส่ บิ หา (45) วัน นับแตวนั ครบกำหนดระยะเวลาสีส่ บิ หา
(45) วัน ทีค่ ณะกรรมการตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ในกรณีเชนนี้ ใหถอื วาเปนการประชุมผูถ อื หุน
ที่คณะกรรมการเร�ยกประชุม โดยบร�ษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจำเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการ
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนเปนการเร�ยกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน
ผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในขอ 33 นั้น ผูถือหุน ตามวรรคสี่จะ
ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบร�ษัท

ขอ 32

ในการเร�ยกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเร�่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเร�่องที่จะเสนอเพ�่อทราบ เพ�่ออนุมัติ หร�อเพ�่อพ�จารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็น
คณะกรรมการในเร�่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน
กอนวันประชุม ทัง้ นี้ ใหลงโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพ�มพกอ นวันประชุมไมนอ ยกวาสาม
(3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน
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ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบร�ษัท หร�อที่อื่นใดใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการจะกำหนดไว
ขอ 33

ในการประชุมผูถ อื หุน ตองมีผถู อื หุน และผูร บั มอบฉันทะจากผูถ อื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอ ยกวายีส่ บิ หา
(25) คน หร�อไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันได ไมนอย
กวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด จ�งจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏวาการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ ใด เมือ่ ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนีง่ (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ อื หุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนได
เร�ยกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้น มิใชเปนการ
เร�ยกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน
ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 34

ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหร�อ
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาไมมรี องประธานกรรมการ
หร�อมีแตไมอยูในที่ประชุม หร�อไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใด
คนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว

ขอ 35

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหนึ่ง (1) หุนมีหนึ่ง (1) เสียง และผูถือหุนคนใด
มีสวนไดเสียเปนพ�เศษในเร�่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร�่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพ�ม� ข�น้ อีกหนึง่ เสียงเปนเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดังตอไปนี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(2.1) การขายหร�อโอนกิจการของบร�ษัททั้งหมดหร�อบางสวนสำคัญใหแกบุคคลอื่น
(2.2) การซือ้ หร�อรับโอนกิจการของบร�ษทั เอกชน หร�อบร�ษทั มหาชนอืน่ มาเปนของบร�ษทั
(2.3) การทำ แก ไข หร�อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบร�ษัททั้งหมด
หร�อบางสวนทีส่ ำคัญ การมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ใดเขาจัดการธุรกิจของบร�ษทั
หร�อการควบรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ่ การแบงผลกำไร
ขาดทุนกัน
(2.4) การแก ไขเพ��มเติมหร�อหนังสือบร�คณหสนธิ หร�อขอบังคับบร�ษัท
(2.5) การเพ��มหร�อลดทุนจดทะเบียนของบร�ษัท
(2.6) การเลิกบร�ษัท
(2.7) การออกหุนกูของบร�ษัท
(2.8) การควบรวมกิจการบร�ษัทกับบร�ษัทอื่น
(2.9) การดำเนินการอืน่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ววา ตองไดรบั คะแนนเสียงไมนอ ย
กวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

ขอ 36

กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพ�งเร�ยกประชุม มีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบร�ษัทในรอบปที่ผานมา
(2) พ�จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พ�จารณาอนุมัติจัดสรรเง�นกำไรและการจายเง�นปนผล
(4) พ�จารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงวาระ
(5) พ�จารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ
(6) พ�จารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเง�นคาสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่นๆ
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เอกสารแนบ 6

การบัญชี การเง�นและการสอบบัญชี
ขอ 37

รอบปบัญชีของบร�ษัทเร��มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ�นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

ขอ 38

บร�ษัทตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไวในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ และตองจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง
(12) เดือน อันเปนรอบบัญชีของบร�ษัท

ขอ 39

คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ�นสุดของรอบปบัญชีของบร�ษัท
เสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในการประชุมสามัญประจำป เพ�อ่ พ�จารณาอนุมตั ิ และคณะกรรมการตองจัด
ใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนที่จะนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

ขอ 40

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนีใ้ หผถู อื หุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุน สามัญประจำป
(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอ มทั้ง รายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี และ
(2) รายงานประจำปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารประกอบตางๆ เพ�่อประกอบรายงาน

ขอ 41

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หร�อผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆ ของบร�ษัท

ขอ 42

ผูสอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายไดรายจาย
ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินของบร�ษัทไดในระหวางเวลาทำการของบร�ษัท ในการนี้ ใหผูสอบบัญชี
มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผูด ำรงตำแหนงหนาทีใ่ ดๆ ของบร�ษทั และตัวแทนของบร�ษทั
รวมทั้งใหบุคคลเหลานั้นชี้แจงขอเท็จจร�งหร�อสงเอกสาร หร�อหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
บร�ษัทได

ขอ 43

ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบร�ษัททุกครั้งที่มีการพ�จารณางบดุล
บัญชีกำไร ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบร�ษัท เพ�่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และ
ใหบร�ษทั จัดสงรายงานและเอกสารทัง้ หมดของบร�ษทั ทีผ่ ถู อื หุน จะพ�งไดรบั ในการประชุมผูถ อื หุน ครัง้ นัน้
แกผูสอบบัญชีดวย

เง�นปนผลและเง�นสำรอง
ขอ 44

หามจายเง�นปนผลจากเง�นประเภทอื่นนอกจากเง�นกำไร ในกรณีที่บร�ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหจา ยเง�นปนผลเง�นปนผลนัน้ ใหแบงตามจำนวนหุน หุน ละเทาๆ กัน เวนแตในกรณีบร�ษทั ออกหุน
บุร�มสิทธิและกำหนดใหหุนบุร�มสิทธิไดรับเง�น ปนผลแตกตางจากหุนสามัญ ใหจัดสรรเง�นปนผลตามที่
กำหนดไว โดยการจายเง�นปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจายเง�นปนผลระหวางกาลใหแกผถู อื หุน ไดเปนครัง้ คราว เมือ่ เห็นวาบร�ษทั มีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเชนนั้น และเมื่อไดจายเง�นปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเง�นปนผล
ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
การจายเง�นปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หร�อที่ประชุมคณะ
กรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจาย
เง�นปนผลนั้นในหนังสือพ�มพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย

ขอ 45

บร�ษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป หักดวยยอดเง�นขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไมนอ ยกวารอยละสิบ
(10) ของทุนจดทะเบียน
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