
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

 

กรรมการ
 
 ขอ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย หา (5) คน และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ 
  ดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่ นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได  
  และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร
 ขอ 16. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจาํเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท
 ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
  1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
  2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือก 
     ตั้งบุคลลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได
  3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
     หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน 
     จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด
 ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)   
  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)
   กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผู ใดจะออก  
  สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
   กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
 ขอ 23. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย 
  กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย 
  กวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ขอ 33. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด

การประชุมผูถือหุน
 
 ขอ 34.  การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ  
  ที่อื่ นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
 ขอ 35.  ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ”การประชุมสามัญ
  ดังกลาวใหจัดใหมีข้ึนภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
   การประชุมผูถือหุนคราวอื่ นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ เมื่ อใด 
  ก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่ อผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนี่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนาย 
  ไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน 
  หุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่ อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได  โดยให 
  หนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่ อการใดไว ใหชัดเจน  คณะกรรมการตองจัดประชุมภายในหนึ่ง (1)  
  เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
 ขอ 36.  ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา   
  ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน 
  เรื่ องที่เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรือเพื่ อพิจารณา  พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกลาว และ 
  จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และให 
  โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปน 
  ระยะเวลา  สาม (3) วันติดตอกัน 
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 ขอ 37.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25)  
  คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ 
  จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
   ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่ อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุน 
  ซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน 
  รองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการ 
  ประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม    
 ขอ 38.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่ นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ 
  ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่ อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดย 
  ใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึง ประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา 
  ประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
  (1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
  (2) ชื่ อผูรับมอบฉันทะ
  (3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ขอ 39.  การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติให 
  เปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
   เมื่ อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว  ผูถือหุนซ่ึงมี 
  หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง 
  อื่ นนอกจากที่กําหนดไว ในหนังสือนัดประชุมได
   ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่ องที่ผูถือหุน 
  เสนอเพ่ิมไมเสร็จ และจําเปนตองเลื่ อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งตอไป  
  และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย 
  กวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ให โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวัน 
  ประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลา  สาม (3) วันติดตอกัน
 ขอ 40. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี 
  ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม 
  สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซ่ึงมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม
 ขอ 41.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
   ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในเรื่ องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น  
  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 ขอ 42.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 
  ขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่ นในขอบังคับนี้ หรือกรณี 
  อื่ นตามที่กฎหมายจะกําหนดไว หรือในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวน 
  เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่ น
  2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่ นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
  3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายให 
     บุคคลอื่ นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่ น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
  4) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
  5) การเพ่ิมทุน และการลดทุน
  6) การออกหุนกู
  7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท             
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สมุดบัญชี และการสอบบัญชี
 
 ขอ 52.  รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
 ขอ 55. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ 
  ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่ อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบให 
  เสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
 ขอ 58. ผูสอบบัญชีใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซ่ึงออกไปนั้น 
  กลับเขารับตําแหนงอีกก็ได
 ขอ 59. ผูสอบบัญชีควรไดรับคาตอบแทนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด
 ขอ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยูในตําแหนงนั้นๆ จะเลือกเอามาเปน 
  ตําแหนงผูสอบบัญชีของบริษัทไมได
 ขอ 61. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหา 
  เก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่ อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัจัดสงรายงานและเอกสารของบริษัทที่ 
  ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังนั้นแกผูสอบบัญชีดวย
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