สิ่งที่สง่ มาด้ วย 8

กฎและข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
กรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการ
้
ด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ

2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อ จะพึงเลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือ กตังในล
้ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ูเป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

3)

ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมหรื อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่นอนหรื อ วางเป็ นหลักเกณฑ์แ ละจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัตขิ อง
กรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน
ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้
ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึง่ (1) เดือนนับจากวันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
และนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3)
วันติดต่อกัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่
มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่
และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังไม่จาเป็ นต้ อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมอบ
ให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.
ข.
ค.

จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือ นัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมี มติให้
เปลี่ยนลาดับวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั ง้ ต่อไป
และให้ ค ณะกรรมการส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ระบุ- 2 -สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้ น

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันนอกจากการออก
้
เสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณี อื่นตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ขอ ง
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
การซื ้อหรื อโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทา แก้ ไ ข หรื อ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท

เงินปั นผล และเงินสารอง
ข้ อ 48. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ทาง
หนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมี กาไร
พอสมควรที่จะกระทาเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 50. เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 51. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมายและ
ทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
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สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้ อ 53. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 54. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
ข้ อ 55. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญ ชี กาไรขาดทุน อย่างน้ อ ยครั ง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือ น
อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญ ชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ น้ สุดของรอบปี บัญ ชีข องบริ ษัทเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ
ให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 57. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1)
(2)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้ อ 58. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อมติ
ทังหมดของที
้
่ประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนี ้ให้ เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อ
มอบหมายให้ บคุ คลใดทาหน้ าที่เก็บรักษาไว้ ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ ง
ให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังทุ
้ กปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไปนัน้
กลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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