สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมผูถือหุน และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดสงเอกสารตามที่กฎหมายกําหนดใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุม
สามัญประจําป
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 32.ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวันดวย
การประชุมผูถือหุนจะประชุม ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ สํานักงานสาขาหรือทองที่ในจังหวัด
ใกลเคียง หรือทองที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
ขอ 33. ประธานกรรมการมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมแกผูถือหุนทุกราย
ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 35. การประชุมผูถือหุนครั้งใด ปรากฏวาเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขาประชุมยังไม
ครบองคประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ก็ใหนัด
ประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
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ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่ป ระธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิ บัติห นาที่ได ถามีรองประธานกรรมการให
รองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
ขอ 37. ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและตองดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระดวยคะแนนสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ขอ 38. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลใดเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนตนก็ได แตผูรับ
มอบฉันทะตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผูที่ประธานที่ประชุม
กําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม
ขอ 39. การออกเสียงลงคะแนนไมวาจะกระทําดวยวิธีใดๆ ก็ตาม ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสีย
เปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในขอนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข อ 40. เว น แต พ ระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด จะบั ญ ญั ติ ไ ว เ ป น อย า งอื่ น มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น นั้ น ให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การออกหุนกู
ขอ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถามี)
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คุณสมบัติของกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การพนจากตําแหนงตามวาระ
ขอ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใดใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด แตตองไมนอยกวาหาคน
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัท
ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ความเปนอิสระดังกลาวยึดตามกฎเกณฑของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 16. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคล
คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึ่งไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากวาผูใด
จะเปนผูอ อก ส วนในปต อๆ ไปใหกรรมการคนที่ไดอ ยูในตําแหนงนานที่สุดเปน ผูอ อก กรรมการที่ ออกจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได
ขอ 30. กรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จและคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนอาจมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
หรือทั้งหมดรวมกันก็ได อาทิเชน คาตอบแทนในรูปเงินจายประจําเปนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพยของบริษัท หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะ
พิจารณากําหนดซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือวางเปนหลักเกณฑ หรือ
จะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได
การจายบําเหน็จ คาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกกรรมการดังกลาวขางตน ตองไมขัดหรือแยงกับการ
ดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระซึ่งกําหนดโดยกฎหมายวาดวยหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย
ความในวรรคแรกไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอัน
ที่จะไดรับเงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดในฐานะที่เปนพนักงานและลูกจางบริษัท
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การจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินกําไร
ขอ 44. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหาม
มิใหแบงปนเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน เวนแตจะไดมีกําหนดไวเปนอยางอื่น
สําหรับหุนบุรมิ สิทธิ
คณะกรรมการอาจจะจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี
ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย
ขอ 45. บริษัทจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน
แตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่นหรือกําหนดใหมีทุนสํารองมากกวานั้น
ผูสอบบัญชี
ขอ 46. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ในบริษัท
ขอ 47. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน

