สิ่งที่สงมาดวย 10
ขอบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการ
ขอ 12. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเปนผูดําเนินกิจการของบริษัท โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของที่ประชุมผูถือหุน และตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเปนผูถือหุนของ
บริษัทหรือไมก็ได
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา หา (5) คน แตไ มเกินสิบ หา (15) คน
ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองมีไมนอยกวาสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะตองเปนผูมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่ กฎหมายกํา หนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติอยางนอย
เปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ไดรับการเสนอ
ชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตาม
จํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
(3) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใชวิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียง
ลงคะแนน บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุน
ตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือนอยเพียงใดไมได โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
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ขอ 14. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)
เปนอัตราถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใช
วิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ขอ 15. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจ
กําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้น ใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทน และประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
ขอ 16. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 21. ภายใตบังคับขอ 20 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคล
ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
การประชุมผูถือหุน
ขอ 34. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน
นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
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การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา
(1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น
ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล ว แต ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวัน
ประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวา
สาม (3) วัน
คําบอกกลาวที่สงใหบรรดาผูถือหุนนั้น ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นอาจเปนสถานที่ที่อยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
บริษัท หรือสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ไดแลวแตคณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุม
และออกเสียงแทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และ
จะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หากผู รับ มอบฉั น ทะประสงค จะออกเสีย งในที่ป ระชุม จะตองนํ า หนัง สือมอบฉัน ทะไปวางไว ต อ
ประธานที่ประชุมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมกอนเขารวมการประชุม
ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุม
ไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะถือวาครบเปนองคประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว า การประชุ ม ผู ถือหุนครั้ง ใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง หนึ่ง (1) ชั่วโมงจํา นวน
ผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ
ผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ในการประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือไมมาเขาประชุมภายในเวลาสามสิบ (30) นาทีนับแตกําหนดเริ่มประชุม ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานที่ประชุม ถารองประธานกรรมการดังกลาวไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกตั้งผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งมาประชุมเปนประธานในที่ประชุม
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ผูเปนประธานจะเลื่อนการประชุมผูถือหุนไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได และใหที่
ประชุ มกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งตอไปดวย แตในที่ป ระชุม ซึ่งไดเลื่อนมานั้น หา มมิใ ห
ปรึกษากิจการอื่นใด นอกจากกิจการที่คางมาแตวันประชุมครั้งกอน อนึ่งวิธีการสงคําบอกกลาวใหเปนไปตาม
ขอ 35
ขอ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดย
การลงคะแนนลับนั้น ใหหุนหนึ่ง (1) หุนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด
ผูถือหุนรายนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ
ที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียง
ชี้ขาด
(2) ในการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
(2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(3) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มเติม หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
(ช) การออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชน
(ซ) การเลิกบริษัท
(ฉ) การควบเขากับบริษัทอื่น
ขอ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําเปนอยางนอยมีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปผานมา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคต
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจายเงินปนผล และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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(5) พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ
(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี และ
(7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ

ขอ 40. ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ยตามคํ า นิ ย ามของกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย
การจายเงินปนผล
ขอ 48. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล
เวนแตเปนกรณีที่เปนการจายเงินปนผลระหวางกาลตามวรรคสาม การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจจ า ยเงิ น ป นผลระหวา งกาลใหแกผู ถือหุนได เปนครั้ง คราว ในเมื่อพิจ ารณาตาม
หลักการทางบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับกันแลวเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงิน
ปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตในกรณีของหุนบุริมสิทธิ (ถามี)
ในกรณีที่บริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
แลว บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุนโดยไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได
การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ
ลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาว การจายเงินปนผลนั้น
ในหนังสือพิมพเปนเวลาไมนอยกวาสาม (3) วันดวย

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