สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6

ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 15. กรรมการของบริษัท ต้องเป็ นบุ คคลธรรมดา คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจานวนเท่าใดให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูก้ าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบตั กิ ารแทนตนในฐานะเป็ นกรรมการมิได้
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การหนึ่งคนหรือหลายคนให้ดารงตาแหน่งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการอาจกาหนดขึน้ ในกรณีทก่ี ารแต่งตัง้ มีกาหนดวาระในการดารงตาแหน่ ง วาระดังกล่าวจะต้องไม่เกินคราว
ละ 5 ปี กรรมการผู้จ ัด การที่ได้รบั การแต่ งตัง้ จะอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดเวลา และ
คณะกรรมการอาจมอบหรือกาหนดอานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ เป็ นอานาจทีต่ าม
กฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มไิ ด้กาหนดไว้ว่าเป็ นอานาจของผูถ้ อื หุน้
ข้อ 16. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลาก
กันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 21
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(5)

ศาลมีคาสังให้
่ ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนเองให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้า
เป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นเองแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 21. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันแล้วได้ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิด หรือเป็ นกรรมการ
ของบริษทั เอกชนอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 32 ทวิ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะอนุ มตั ิ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
การจ่ายบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ ม ห้ามมิให้เพิ่มบาเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการ เว้นแต่จะได้มกี ารเสนอเรื่องการเพิม่ บาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่ผถู้ อื หุ้น
และได้รบั มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และเว้นแต่มติท่ปี ระชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น บาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกัน
ระหว่างผู้เป็ นกรรมการตามแต่จะตกลงกัน หรือในกรณีท่ไี ม่มกี ารตกลงดังกล่าวให้แบ่งเป็ นจานวนเท่า ๆ กัน แต่ทงั ้ นี้
หากกรรมการคนใดอยู่ในตาแหน่ งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนดให้มีการจ่ายบ าเหน็จและค่าตอบแทน
กรรมการนัน้ ให้กรรมการผูน้ นั ้ ได้รบั ส่วนแบ่งบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการตามส่วนของระยะเวลาเท่าทีก่ รรมการผู้
นัน้ อยู่ในตาแหน่ง
บาเหน็จและค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ซึง่ มิใช่กรรมการบริหารให้จ่ายเป็ นเงินจานวนแน่ นอน
จานวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ห้ามมิให้จ่ายในรูปของค่านายหน้า หรือเป็ นจานวนร้อยละของกาไรหรือรายได้ของ
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บริษทั และห้ามมิให้กรรมการไม่ว่าจะเป็ นกรรมการบริหารหรือไม่กต็ ามได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของค่านายหน้าหรือเป็ น
จานวนร้อยละของรายได้ของบริษทั
ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนั กงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ น
กรรมการของบริษทั ในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
หมวดที่ 5
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการไม่ จดั ให้มีก ารประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น
ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน
นับแต่ วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้ นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานทีซ่ ง่ึ อยู่ในท้องที่
สานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่องทีเ่ สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือ หุ้น ทราบไม่น้ อยกว่าเจ็ดวัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด ประชุ ม ในหนังสือพิม พ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่
จาหน่ายไปทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใดเมื่อล่ วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้นดั เรียกเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การ
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ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 35 ทวิ ผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หนังสือมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และลงลายมือชื่อของผู้ถอื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผูถ้ ือ
หุ้น ได้ม อบสิท ธิซ่ึงรวมถึงสิท ธิในการเรีย กร้อง หรือ ร่ว มในการเรีย กร้อ งให้มีก ารลงคะแนน การเสนอเรื่อ งอื่ นเพื่อ
พิจารณาหรือแก้ไขมติทป่ี ระชุมและการแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี
ชูมอื หรือโดยวิธลี งคะแนนลับในเรื่องต่าง ๆ ในทีป่ ระชุมด้วย
ข้อ 36. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ในการลงคะแนนเสียงให้นับผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้
ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

กรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)

การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญแก่บุคคลอื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
การเพิม่ ทุน หรือลดทุนของบริษทั
การควบ หรือเลิกบริษทั

ข้อ 37. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษทั ทีไ่ ด้จดั การไปในรอบปี ทผ่ี ่านมา
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นๆ
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