สิ่งที่สงมาดวย 9
ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการ
ขอ 12. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเปนผูดําเนินกิจการของบริษัท โดยอยูภายใตการควบคุม
ของที่ประชุมผูถือหุน และตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินสิบหา (15) คน ซึ่งเลือกตั้งและ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
แตตองมีไมนอยกวาสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติอยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ขอ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีได
ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นั้ น ให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ นั้ น
โดยกรรมการที่ ผู ถือ หุ นออกเสี ย งเลือ กตั้ง จะได รั บ คะแนนเสี ย งจากผู ถื อ หุ น ตามจํา นวนหุ น ที่
ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดใน
การเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใชวิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคล
แตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้น
มีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือ
นอยเพียงใดไมได โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 14. ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง ให ก รรมการออกจากตํ า แหน ง ตามวาระหนึ่ ง ในสาม (1/3)
เปนอัตราถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ขอ 15. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปน
จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้น ใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในอันที่จะไดรับคาตอบแทน และประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 16. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 21. ภายใตบังคับขอ 20 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
การประชุมผูถือหุน
ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น
ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสง
ให ผูถือ หุนและนายทะเบี ยนทราบไม นอยกว าเจ็ด (7) วันก อ นวัน ประชุ ม และใหโ ฆษณาคํ า บอกกลา วนัดประชุม ใน
หนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน
คําบอกกลาวที่สงใหบรรดาผูถือหุนนั้น ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
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สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นอาจเปนสถานที่ที่อยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ
สถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ไดแลวแตคณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด
หากผู รั บ มอบฉั น ทะประสงค จ ะออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม จะต อ งนํ า หนั ง สื อ มอบฉั น ทะไปวางไว ต อ ประธาน
ที่ประชุมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมกอนเขารวมการประชุม
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะถือวาครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม
ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได หรือไมมาเขาประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแตกําหนดเริ่มประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่
ประชุม ถารองประธานกรรมการดังกลาวไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคน
หนึ่งซึ่งมาประชุมเปนประธานในที่ประชุม
ผูเปนประธานจะเลื่อนการประชุมผูถือหุนไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได และใหที่ประชุม
กําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งตอไปดวย แตในที่ประชุมซึ่งไดเลื่อนมานั้น หามมิใหปรึกษากิจการอื่นใด
นอกจากกิจการที่คางมาแตวันประชุมครั้งกอน อนึ่งวิธีการสงคําบอกกลาวใหเปนไปตามขอ 35
ขอ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการ
ลงคะแนนลับนั้น ใหหุนหนึ่ง (1) หุนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนรายนั้น
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(3) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
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(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฉ)

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
การลดทุนจดทะเบียน
การออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชน
การเลิกบริษัท
การควบเขากับบริษัทอื่น

ขอ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําเปนอยางนอยมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทใน
รอบปผานมา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคต
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจายเงินปนผล และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ
(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี และ
(7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ
ขอ 40. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตามคํานิยามของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตกลง
เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย

------------------------------------------
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