สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น และการออกเสี ยงลงคะแนน
คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็ นผูด้ าํ เนินกิจการของบริ ษทั โดยอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และตามบทบัญญัติที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่า ห้า (5) คน แต่ ไ ม่ เกิ นสิ บ ห้า (15) คน
ซึ่ งเลื อกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งมีไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุ ณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกํา หนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อข้อกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 13. การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น
้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมี จาํ นวนไม่เกิ นกว่าจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่ อนั้น โดยกรรมการที่ ผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงเลื อกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ื อหุ ้นตาม
จํานวนหุ ้นที่ผถู ้ ื อหุ ้นนั้นมีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณี ที่บุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการมีจาํ นวนเกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะ

พึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วธิ ี การลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผถู้ ือหุ ้นออกเสี ยงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุ ้น
ตามจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุน้ นั้นมีอยูท่ ้งั หมดตาม (1) โดยผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมากหรื อน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยง
สู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่ งในสาม (1/3)
เป็ นอัตราถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้
วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจ
กําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ ยงและสวัสดิ การต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 16. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ภายใต้บงั คับข้อ 20 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคล
ซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
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มติ ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า
(1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี น้ ีให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อนั้น
ข้อ 35. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่วนั
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัด เจนว่า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ว แต่ ก รณี รวมทั้ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
คําบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้ส่งโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นอาจเป็ นสถานที่ที่อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อสถานที่อื่นใดในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 36. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่ งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุ ม
และออกเสี ยงแทนตนก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมื อชื่ อของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะ และ
จะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หากผูร้ ั บ มอบฉัน ทะประสงค์จะออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม จะต้องนํา หนัง สื อมอบฉัน ทะไปวางไว้ต่ อ
ประธานที่ประชุมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่ วมการประชุม
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกครั้ง ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ ป รากฏว่า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งใด เมื่ อล่ วงเวลานัดไปแล้วถึ ง หนึ่ ง (1) ชั่วโมงจํา นวน
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะ
ผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้น
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ร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ หรื อไม่มาเข้าประชุ มภายในเวลาสามสิ บ (30) นาทีนบั แต่กาํ หนดเริ่ มประชุม ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ประชุ ม ถ้ารองประธานกรรมการดังกล่ าวไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งมาประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ผูเ้ ป็ นประธานจะเลื่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่
ประชุ มกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่ จะประชุ มครั้ งต่อไปด้วย แต่ในที่ป ระชุ ม ซึ่ งได้เลื่ อนมานั้น ห้า มมิใ ห้
ปรึ กษากิจการอื่นใด นอกจากกิจการที่คา้ งมาแต่วนั ประชุมครั้งก่อน อนึ่ งวิธีการส่ งคําบอกกล่าวให้เป็ นไปตาม
ข้อ 35
ข้อ 38. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสี ยงโดยวิธีชูมือ หรื อโดย
การลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ ง (1) หุ ้นมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยง ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
ผูถ้ ื อหุ ้นรายนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการ และมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น
้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
(2) ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
(3) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มเติม หรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิม่ ทุนจดทะเบียน
(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
(ช) การออกหุ น้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฉ) การควบเข้ากับบริ ษทั อื่น
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ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําเป็ นอย่างน้อยมีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของ

บริ ษทั ในรอบปี ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการในอนาคต

(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจ่ายเงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และ
(7) ประชุมปรึ กษากิจการอื่น ๆ

ข้อ 40. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยตามคํา นิ ย ามของกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อมีการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษทั
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
การจ่ ายเงินปันผล
ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่ งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณี ที่
บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้จ่ายเงินปั นผล
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการอาจจ่า ยเงิ น ปั นผลระหว่า งกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อพิจ ารณาตาม
หลักการทางบัญชี ซ่ ึ งเป็ นที่ยอมรับกันแล้วเห็นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงิ น
ปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้จ่ายตามจํานวนหุ ้น หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณี ของหุน้ บุริมสิ ทธิ (ถ้ามี)
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังจําหน่ ายหุ ้นไม่ครบตามจํานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
แล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงิ นปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้
การจ่ายเงิ นปั นผล ให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าว การจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
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