หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด ลงมา มีคะแนนเสี ยง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ีจบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิซ่ ึงอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 17. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออก
ไปถึงบริ ษทั
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 19. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

ข้อ 20. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ ้นที่ถือ
โดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนั้น
ข้อ 21. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็
ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ก็ได้
ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ น
องค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้
ถือหุน้
จานวนหรื อกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 2 คนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริ ษทั และให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 25. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดี ยวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 26. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ หรื อท้องที่
ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้
ข้อ 27. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขอานาจ นั้น ๆ ได้

