ขอบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
1. การปดสมุดทะเบียน
ขอ 20 ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียน การโอนหุน
ก็ไดโดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สำนักงานใหญ และสำนักงานสาขา (ถามี) ไมนอยกวา
สิบสี่ (14) วัน กอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน
2. การเรียกประชุม
ขอ 22 ใหมีการประชุมสามัญประจำป5ผูถือหุนภายในสี่ (4) เดือน นับแตสิ้นสุดรอบป5บัญชีของบริษัท
การประชุมเชนนี้ใหเรียกวา “การประชุมสามัญ” การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวา
“การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 23 ผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หรือ
ผูถือหุนอยางนอยยี่สิบหา (25) คน ซึ่งถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดทั้งหมด อาจรองขอเป>นหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได
แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ใหคณะกรรมการ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอดังกลาวจากผูถือหุน
ขอ 24 ใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนโดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหผูถือหุนและ
นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม หนังสือ
นัดประชุมนั้นใหระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม
พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร ทั้งนี้ ไมวาจะเป>นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติเพื่อพิจารณา
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และใหโฆษณา คำบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพCติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วันดวย
ขอ 25 ใหสถานที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจัดขึ้น ณ ทองที่อันเป>นที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัทหรือ
จังหวัดใกลเคียงหรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ บริษัทและคณะกรรมการ
ตองอำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการและวิธีการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่จะสงเสริมใหมี
การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
3. การมอบฉันทะ
ขอ 26 ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ การมอบฉันทะนั้นตองทำเป>นหนังสือ
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
หนังสือมอบฉันทะใหเป>นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดไวซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
(2) ชื่อผูมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ป5 ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุน
ผูมอบฉันทะมีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียง
แทนผูมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ และจำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย
4. องค#ประชุม
ขอ 27 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเป>นองคCประชุม
5. การออกเสียงลงคะแนน
ขอ 25 วรรค 2 หุนแตละหุนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การลงคะแนนเสียงใหกระทำโดยวิธีการชูมือ
เวนแตผูถือหุนอยางนอยหา (5) คน รองขอและที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ
ขอ 30 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหชี้ขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป>นเสียงชี้ขาด
การพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอ 33 ในการกำหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ นอกจากที่ขอบังคับนี้กำหนดไว ใหเป>นไปตามมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 36 ใหบริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทมีจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน
แตไมเกินสิบหา (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน
กรรมการตามวรรคหนึ่งตองเป>นกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดแตตองไมนอยกวาสาม (3) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับนี้
กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอยางนอยหนึ่ง (1) คน ตองเป>นผูมีความรู ความสามารถในดานการบัญชี
และการเงิน
คณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทใหเป>นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคC
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยCสุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนCของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป>นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป>นรองประธานกรรมการก็ได
ใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงตั้งผูอำนวยการใหญ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่กำหนดไวตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหนงได
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูอำนวยการใหญดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทดวย
ใหดำเนินการตามความในหมวด 4 แลวเรียกวากรรมการผูอำนวยการใหญ

ขอ 38 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑCและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน
(2) ใหผูถือหุนแตละรายใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) หรือบางสวนออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป>นผูไดรับการเลือกตั้งเป>นกรรมการเทาจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเป>นประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป>นเสียงชี้ขาด
ขอ 39 ในการประชุมสามัญประจำป5ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)
เป>นอัตรา ถาจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเป>นสาม (3) สวนไมได
ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในป5แรก
และ ป5ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในป5ที่สามและ
ป5หลังตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเป>นผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได
การจายเงินปKนผล
ขอ 68 - การจายเงินปKนผลประจำป5จะทำไดก็แตโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน
- ภายใตบังคับของขอ 70 การจายเงินปKนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได และ
หามมิใหจายเงินปKนผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
- เงินปKนผลสำหรับหุนสามัญนั้น ใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทา ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจายเงินปKนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเป>นครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกำไร
สมควรพอที่จะกระทำเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปKนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป
ขอ 70 - ใหบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำป5สวนหนึ่งไวเป>นทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5)
ของกำไรสุทธิประจำป5 หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวน
ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ใหบริษัทตั้งเงินที่ผูถือหุนชำระสวนล้ำมูลคาหุนเป>นทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุน และใหเก็บรักษาไว
แยกตางหากจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง โดยเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอน
บางสวนหรือทั้งหมดของทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได ทั้งนี้
ตองหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นกอน

