ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
หมวด 1
ทัว่ ไป
ข้อ 1.

ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับของบริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)”

ข้อ 2.

ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
“บริ ษั ท ” หมายถึ ง บริ ษั ท อสมท จํา กั ด (มหาชน) และมี ชื่ อ เป็ นภาษาอั ง กฤษว่ า “MCOT PUBLIC
COMPANY LIMITED”
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
“กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ” หมายถึง ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของบริ ษทั และตําแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่น
ในระดับเดียวกันด้วย

ข้อ 3.

หากข้อ บังคับ นี้ มิ ได้ต ราไว้เป็ นอย่างอื่ น ให้นําบทบัญ ญัติ แ ห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัท มหาชนจํากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บงั คับกับบริ ษทั

ข้อ 4.

เว้นแต่ที่กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่นโดยกฎหมายหรื อโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสื อพิมพ์
ภายใต้ขอ้ บังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันในหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยที่
จัดพิมพ์จาํ หน่าย ณ ท้องที่ซ่ ึ งสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ตั้งอยู่

ข้อ 5.

บริ ษทั ต้องจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ตลอดจนจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ฝ่ ายจัด การและพนัก งาน ตามระบบการกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็ นแนวทางที่ถูกต้อง
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หมวด 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 6.

หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ ้นของบริ ษทั เป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ
พื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกําหนด

ข้อ 7.

หุ น้ ของบริ ษทั จะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ น้ หรื อจองซื้ อหุ ้นร่ วมกัน ต้องแต่งตั้งให้
คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูจ้ องหุ น้ แล้วแต่กรณี

ข้อ 8.

บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายหุ ้น หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกูท้ ุกชนิ ด ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่น
ใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตและบริ ษทั อาจแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็ นหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื ออาจแปลงสภาพหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ ้น
สามัญ ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 9.

ในการชําระค่าหุ น้ ผูจ้ องหุ น้ จะขอหักกลบลบหนี้ กบั บริ ษทั ไม่ได้ หุ น้ แต่ละหุน้ ของบริ ษทั จะต้องชําระด้วยเงิน
หรื อด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ ้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยการออกหุ ้นใหม่ เพื่อชําระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
การออกหุ น้ เพื่อชําระหนี้ และโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนตามวรรคก่อนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว

ข้อ 10. ในกรณี ที่มีหุน้ บุริมสิ ทธิ การแปลงหุ น้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุ น้ สามัญนั้นกระทําได้โดยให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะแปลง
หุ น้ ดังกล่าว ยืน่ คําขอแปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญต่อบริ ษทั พร้อมกับส่ งมอบใบหุ น้ คืน
การแปลงหุ ้นตามวรรคหนึ่ ง ให้มีผลนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหุ น้ ยืน่ คําขอต่อบริ ษทั ในการนี้ ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่
ให้แก่ผขู ้ อภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคําขอ
ข้อ 11. บริ ษทั จะจัดทําใบหุ ้นมอบให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษทั
หรื อนับแต่วนั ที่ ได้รับชําระค่าหุ ้นครบถ้วนในกรณี การจําหน่ ายหุ ้นที่ เหลือหรื อที่ ออกใหม่ภายหลังการจด
ทะเบียนบริ ษทั
ห้ามมิให้ออกใบหุ น้ แก่บุคคลใดจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและบุคคลนั้นได้ชาํ ระค่าหุ น้ ครบถ้วนเต็ม
จํานวนแล้ว
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ข้อ 12. ใบหุ ้นแต่ละฉบับต้องมีลายมือชื่อกรรมการซึ่ งลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน แต่
กรรมการอาจมอบอํานาจให้นายทะเบี ยนหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ ง
ลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริ ษทั มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุน้ กําหนด
ข้อ 13. บุคคลใดบุคคลหนึ่ งจะถือหุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั มิได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี และมีวตั ถุประสงค์มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ของวรรคหนึ่ งของข้อบังคับข้อ 13. นี้ หุ น้ ของบริ ษทั ที่บุคคลหรื อห้างหุ น้ ส่ วนดังต่อไปนี้ ถือ
อยูใ่ ห้นบั รวมเป็ นหุ น้ ของบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย
(1)

คู่สมรสของบุคคลตามวรรคหนึ่ง

(2)

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง

(3)

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญที่บุคคลตามวรรคหนึ่งหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุน้ ส่ วน

(4)

ห้างหุ ้นส่ วนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) เป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกไม่จาํ กัด
ความรับผิด หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของทุนทั้งหมด
ของห้างหุน้ ส่ วนจํากัดนั้น

(5)

บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้าง
หุน้ ส่ วนตาม (3) หรื อ (4) ถือหุ น้ รวมกันเกินร้อยละสามสิ บของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดนั้น

(6)

บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อบุคคลตาม (1) หรื อ (2) หรื อห้าง
หุ ้นส่ วนตาม (3) หรื อ (4) หรื อบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดตาม (5) ถือหุ ้นรวมกันเกิ น
ร้อยละสามสิ บของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดนั้น

(7)

นิ ติบุคคลที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งหรื อบุคคลตาม (1) ถึง (6) สามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะ
เป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล

(8)

บุคคลที่ถือหุน้ แทนบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรื อบุคคลตาม (1) ถึง (7) ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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หากปรากฏว่า บุคคลใดได้หุ้นของบริ ษทั มา และการได้มานั้นเป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั
เกินจํานวนที่จะถือได้ตามวรรคหนึ่ งข้างต้น บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุ น้ ในส่ วนที่เกินจํานวนดังกล่าวขึ้นใช้
ยันต่อบริ ษทั ไม่ได้ และบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะปฏิเสธการจ่ายเงินปั นผลหรื อเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลนั้น
หรื อไม่ยอมรับการลงคะแนนเสี ยงของบุคคลนั้น สําหรับหุน้ ในส่ วนที่เกินจํานวนดังกล่าวได้
ข้อ14. หุ ้นของบริ ษทั สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั้นจะเป็ นเหตุให้หุ้นของบริ ษทั ที่ ถือโดย
บรรดาคนต่ างด้า วมี จ ํา นวนรวมกัน เกิ น กว่าร้ อ ยละสิ บ ห้ า (15) ของจํา นวนหุ ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยแล้ว ทั้ง หมด
ของบริ ษทั
การโอนหุ ้นรายใดที่จะทําให้จาํ นวนหุ ้นของบริ ษทั ที่ถือโดยบรรดาคนต่างด้าวเกินอัตราส่ วนตามที่กาํ หนดไว้
ในวรรคหนึ่งข้างต้น บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริ ษทั รายนั้นได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้ ให้คาํ ว่า “คนต่างด้าว” มีความหมายตามที่มีบญั ญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การโอนหุ ้นจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ น้ โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนลงในใบหุ น้ และลงลายมือชื่อผู ้
โอนและผูร้ ับโอนและส่ งมอบใบหุ ้นให้แก่ผูร้ ับโอน การโอนหุ ้นดังกล่าวจะใช้ยนั บริ ษทั ได้ต่อเมื่ อบริ ษทั
ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ ้นแล้ว แต่จะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการ
โอนหุน้ นั้นแล้ว
เมื่อบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั บริ ษทั จะต้องลงทะเบียนการโอน
หุ น้ ภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ น้ หากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุน้ ไม่
ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ บริ ษ ัท จะแจ้งแก่ ผูย้ ื่น คําร้ อ งภายในเจ็ด (7) วัน นับ แต่ วนั ที่ ยื่น คําร้ อ งไปยังบริ ษ ัท ขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุน้ เพื่อให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่ หุ้นของบริ ษ ทั เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย การโอนหุ ้นให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ผรู ้ ับโอนหุ น้ ประสงค์จะได้ใบหุ น้ ใหม่ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน
หุ ้นและมี พยานอย่างน้อ ยหนึ่ ง (1) คนลงลายมื อชื่ อรั บ รองลายมื อ ชื่ อนั้น พร้ อมทั้งเวนคื นใบหุ ้นเดิ ม หรื อ
หลักฐานอื่นซึ่ งแสดงว่าผูร้ ับโอนมี สิทธิ ในหุ ้นนั้นให้แก่บริ ษทั ในการนี้ หากบริ ษทั เห็ นว่าการโอนหุ ้นนั้น
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับคําร้อง
ขอและให้บริ ษทั ออกใบหุ น้ ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับคําร้องขอนั้น
ข้อ 15. ใบหุ ้นฉบับใดลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ผูถ้ ือหุ ้นอาจขอให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นโดย
เวนคืนใบหุ ้นเดิมแก่บริ ษทั ในกรณี น้ ี ให้บริ ษทั ออกใบหุ น้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่
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บริ ษ ัท ได้รั บ คําขอ ในกรณี ที่ ใบหุ ้น สู ญ หายหรื อ ถู กทําลาย ผูถ้ ื อ หุ ้ น จะต้อ งนําหลัก ฐานการแจ้งความต่ อ
พนักงานสอบสวนมาแสดงต่อบริ ษทั ให้บริ ษทั ออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับคําขอและผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริ ษทั
บริ ษทั อาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ ้นใหม่แทนใบหุ ้นที่สูญหาย ถูกทําลาย ลบเลือน หรื อชํารุ ด หรื อ
ในการที่ผถู ้ ือหุ น้ ขอสําเนาทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนพร้อมคํารับรองของบริ ษทั ได้ ตามอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 16. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตายหรื อล้มละลาย เมื่ อได้นาํ หลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษทั
ครบถ้วนแล้ว ให้บริ ษทั ลงทะเบียนและออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่บุคคลซึ่ งมีสิทธิในหุ น้ นั้นของบริ ษทั ภายในหนึ่ ง
(1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหลักฐานดังกล่าวครบถ้วน
ข้อ 17. บริ ษทั จะจัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ โดยมีรายการดังต่อไปนี้
(1)

ชื่อ สัญชาติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน

(2)

ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุน้ และจํานวนหุน้ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยู่

(3)

วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นก็ได้
โดยประกาศให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ ง (ถ้ามี) ไม่
น้อยกว่าสิ บสี่ (14) วันก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ข้อ 19. ห้ามมิให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจํานําหุน้ ของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

บริ ษทั อาจซื้ อหุน้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งอนุมตั ิการแก้
ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปัน
ผลเนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิน ในกรณี ที่บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและ
สภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิน

(3)

กรณี อื่นที่กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้

การซื้ อหุ ้นคืนตาม (1) หรื อ (2) ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ใน
กรณี ที่ บริ ษทั จะซื้ อหุ ้นคื นไม่เกิ นกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของทุ นชําระแล้ว ให้คณะกรรมการมี อาํ นาจในการ
อนุมตั ิการซื้ อหุน้ คืนดังกล่าวได้
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ทั้งนี้ หุ ้นที่บริ ษทั ถืออยู่น้ ันจะไม่นับเป็ นองค์ประชุ มในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปันผล
บริ ษทั จะต้องจําหน่ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กาํ หนดในโครงการซื้ อหุ ้นคืนที่บริ ษทั
กําหนด ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจําหน่ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนได้หมดภายในเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะ
ดําเนินการลดทุนที่ชาํ ระแล้ว โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนส่ วนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่าย
การซื้ อ หุ ้น คื น และการจําหน่ ายหุ ้ น รวมถึ งการตัดหุ ้น จดทะเบี ยนส่ วนที่ ย งั ไม่ ได้จ าํ หน่ ายให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
หมวด 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 20. ให้มีการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั การประชุม
เช่นนี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 21. ผูถ้ ือหุ ้นที่ ถือหุ ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้น
อย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คนซึ่ งถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้
ทั้งหมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการขอให้เรี ยกประชุมไว้ในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม หนังสื อนัดประชุ มนั้นให้ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุ ให้ ชัด เจนว่าเป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุม
ข้อ 23. ให้ส ถานที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั จัดขึ้ น ณ ท้อ งที่ อ นั เป็ นที่ ต้ งั สํานักงานใหญ่ ของบริ ษ ทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียงหรื อ ณ ที่ อื่นใด ตามที่ คณะกรรมการจะกําหนด ทั้งนี้ บริ ษทั และคณะกรรมการต้องอํานวยความ
สะดวกโดยจัดกระบวนการและวิธีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในลักษณะที่จะส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน
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ข้อ 24. ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง หุ ้นหนึ่ ง (1) หุ ้นมีคะแนน
เสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ
และที่ ประชุ มลงมติ ให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไป
ตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ข้อ 25. ผูถ้ ือหุ น้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ การ
มอบฉันทะนั้นต้องทําเป็ นหนังสื อและลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
หนังสื อมอบฉันทะให้เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดไว้ ซึ่ ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1)

จํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่

(2)

ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ

(3)

ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ผูร้ ั บมอบฉันทะจะมี คะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ ผูถ้ ื อหุ ้นผูม้ อบ
ฉันทะมี รวมกัน เว้นแต่ผูร้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ ประชุ มก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสี ยงแทนผูม้ อบ
ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ และจํานวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่มีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว
ถึ งหนึ่ ง (1) ชั่วโมง และมี ผูถ้ ื อหุ ้นยังไม่ ครบเป็ นองค์ประชุ ม ตามที่ กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง ให้ยกเลิ กการ
ประชุ มดังกล่าว แต่หากในกรณี ที่การเรี ยกประชุ มนั้นมิ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอตาม
ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรี ยกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน และ
อย่างมากไม่เกินสิ บสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่น้ ีไม่จาํ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ ครบองค์ประชุม
ข้อ 27. ให้ป ระธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ไม่ มีประธานกรรมการ หรื อประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
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ข้อ 28. ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลําดับ ระเบียบวาระที่กาํ หนด
ไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่ งแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถือหุ น้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดอาจขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอไม่
เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่ จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 29. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
ข้อ 30. การวินิ จ ฉัยชี้ ข าดเรื่ อ งดังต่ อ ไปนี้ จะต้อ งได้รั บ คะแนนเสี ยงไม่ น้อ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(1)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั

(2)

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

(3)

การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

(4)

การออกและเสนอขายหุ น้ กู้

(5)

การควบบริ ษทั

(6)

การเลิกบริ ษทั

(7)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น

(8)

การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นไม่ว่าจะเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด หรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ น
ของบริ ษทั

(9)

การทํา แก้ไขเพิ่มเติม หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ

(10)

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อ
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(11)

การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

ข้อ 31. ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 32. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 33. ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ให้มีกิจการอันพึงกระทําดังนี้
(1)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ ประชุมแสดงถึงการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผล

(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระและกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้

(5)

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี

(6)

กิจการอื่น (ถ้ามี)

ข้อ 34. ในการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ขอ้ บังคับนี้ กาํ หนดไว้ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หมวด 4
คณะกรรมการ
ข้อ 35. ให้บริ ษทั มีกรรมการคณะหนึ่ งเพื่อดําเนิ นกิจการของบริ ษทั มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิ บห้า
(15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่น ที่ อ ยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้อ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั อย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ต้อง
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในด้านการบัญชี และการเงิน
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คณะกรรมการมี อ าํ นาจและหน้าที่ ในการดําเนิ น กิ จการของบริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ อย่างดีที่สุด
ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กตั้งกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
เห็นสมควร จะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ซึ่ งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กาํ หนดไว้
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งถอดถอนจากตําแหน่งได้
หากคณะกรรมการเห็ นควรให้ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ด้วย ให้ดาํ เนิ นการตาม
ความในหมวด 4 แล้วเรี ยกว่ากรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ข้อ 36. กรรมการตรวจสอบนอกจากจะต้องมี คุณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ ข้อ 35. แล้วนั้น
กรรมการตรวจสอบยังต้องมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรื อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ หรื อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยด้วย
ข้อ 37. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ

(2)

ให้ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ น จํานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 38. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ น
อัตราส่ วน ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี ที่สามและปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
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ข้อ 39. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกตามข้อบังคับข้อ 45.
(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อในข้อบังคับนี้
(6)

ศาลมีคาํ สั่งให้ออกหรื อพ้นจากตําแหน่ง

(7)

ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริ ต

ข้อ 40. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามที่กาํ หนดในข้อบังคับข้อ 39. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่พน้ จาก
ตําแหน่งกรรมการเมื่อ
(1)

สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง

(2)

ถูกเลิกสัญญาจ้าง

(3)

ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสาม (3) ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร

ข้อ 41. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษทั
ข้อ 42. ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดในข้อบังคับนี้ เข้าเป็ นกรรมการแทนในตําแหน่ง
ที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ งจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ ง
ตนแทน
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ข้อ 43. ในกรณี ที่ ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุ ม ให้กรรมการที่ เหลื ออยู่
กระทําการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทน
ตําแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อย
กว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ งจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
ข้อ 44. ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยูร่ ักษาการในตําแหน่ง
เพื่อดําเนินกิจการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาล
จะมีคาํ สั่งเป็ นอย่างอื่น ในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับข้อ 39(6)
คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ งต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่พน้ จากตําแหน่ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
ข้อ 45. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ตามที่กาํ หนด
ในข้อบังคับข้อ 32.
ข้อ 46. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมปี ละไม่น้อยกว่าสิ บสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสอง (2)
เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้กาํ หนด ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี
ดังกล่าว ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิ บสี่
(14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 48. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อส่ ง
มอบให้กรรมการโดยตรงโดยบุคคลนําส่ ง แล้วแต่ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
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ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ไม่มีประธานกรรมการ หรื อประธานกรรมการไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุ ม ถ้าไม่ มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิ บ ัติห น้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่ งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ ง (1) คนมีเสี ยงหนึ่ ง (1)
เสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 50. คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนิ นกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื อ
อาจกระทําหนังสื อมอบอํานาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมี อาํ นาจภายในกําหนดระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการจะเห็ นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอํานาจเช่ นนั้นรวมกันไปหรื อแยกจากกัน และ
แทนที่ อาํ นาจทั้งหมดหรื อบางส่ วนของคณะกรรมการในส่ วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอํานาจนั้น ๆ เป็ นครั้งคราวก็ได้
ข้อ 51. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้า
เป็ นหุ ้น ส่ วนในห้างหุ ้น ส่ วนสามัญ หรื อ เป็ นหุ ้น ส่ วนไม่ จาํ กัด ความรั บ ผิด ในห้ างหุ ้น ส่ วนจํากัด หรื อ เป็ น
กรรมการของบริ ษทั อื่น ไม่วา่ บริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่กรรมการผูน้ ้ นั
จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็ นกรรมการ
กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่
บริ ษทั ทําขึ้นในระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ ้นหรื อหุ ้นกูใ้ นบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อเพิ่มขึ้นหรื อลดลงใน
ระหว่างรอบปี บัญชี
ทั้งนี้ “บริ ษทั ในเครื อ” ให้มีความหมายตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
ข้อ 52. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ
มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของ
บริ ษทั
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ความในวรรคหนึ่ งไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนัก งาน และลู ก จ้างของบริ ษ ัท ซึ่ งได้รั บ เลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั อีก
ทางหนึ่ง
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่
เป็ นกรรมการตรวจสอบตามที่ กาํ หนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ โดย
กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรื อระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 53. เว้นแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการจะได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื่น ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริ ษทั ได้ คือ กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษทั หรื อ กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจอื่นสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ข้อ 54. กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่มีอาํ นาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย
และจะต้องบริ หารบริ ษ ทั ตามแผนงาน หรื อ งบประมาณที่ ได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด
ซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต และระมัด ระวังรั กษาผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้น อย่างดี ที่ สุ ด อํานาจหน้าที่ ข อง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ให้รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1)

ดําเนินกิจการ และบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั

(2)

บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

(3)

ดํา เนิ น การให้ มี ก ารจัด ทํา และส่ ง มอบนโยบายทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท รวมถึ ง แผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุ มตั ิและมีหน้าที่ รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(4)

ดําเนิ นการ และปฏิ บ ัติงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ ได้รับ อนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการ

(5)

วางระเบียบ คําสัง่ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสาม (3)
คน และในจํานวนนี้ อย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
และกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูต้ รวจ
สอบบั ญ ชี การพิ จ ารณาข้อ ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ และจัด ทํ า รายงานการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรื อระเบียบของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสาม (3) คน และ
ในจํานวนนี้ อย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ต้องเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับ
การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการใหม่ หรื อสรรหากรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ โดยให้มีการกําหนดวิธีการสรร
หาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่ งใส
ข้อ 57. ภายใต้บงั คับของข้อบังคับข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริ ษ ัท อย่า งน้ อ ยสาม (3) คน และในจํา นวนนี้ อย่า งน้ อ ยหนึ่ ง (1) คน ต้อ งเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ โดยให้ มี ก ารกํา หนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ วิ ธี ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการและกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
หมวด 5
บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี
ข้อ 58. รอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั ให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 59. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชี และรายงาน
การตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในกําหนดสี่ (4)
เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบปี ทางบัญชี
ข้อ 60. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติท้ งั หมดของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และของ
ที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของบริ ษทั บันทึกเช่น
ว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผูเ้ ป็ นประธานแห่งการประชุมซึ่ งได้ลงมติ หรื อแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา
ให้ถือว่าเป็ นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่ องที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่
บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดาํ เนินการไปโดยถูกต้อง
ข้อ 61. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งพ้นจากตําแหน่ งมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ต่อไปอีกได้ ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 62. ผูส้ อบบัญชีมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้ สินของบริ ษทั ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษทั ในการนี้ ให้มีอาํ นาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
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ลูกจ้าง ผูด้ าํ รงตําแหน่ งหน้าที่ ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั รวมทั้งให้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ ง หรื อส่ ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อ 63. ผูส้ อบบัญชี มีสิทธิ ทาํ คําชี้ แจงเป็ นหนังสื อเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และมีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ มในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของ
บริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้น
จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 64. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ขอตรวจงบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ทุกเวลาในระหว่าง
เวลาทําการของบริ ษทั และจะขอให้บริ ษทั ส่ งสําเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคํารับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการ
นี้บริ ษทั อาจเรี ยกค่าใช้จ่ายได้ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับหรื อระเบียบของบริ ษทั ว่าด้วยการนี้ได้
ข้อ 65. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1)

สําเนางบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี

(2)

รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสํ ารอง

ข้อ 66. การจ่ายเงินปันผลประจําปี จะทําได้กแ็ ต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายใต้บงั คับของข้อบังคับข้อ 68. การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ และ
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
เงินปันผลสําหรับหุน้ สามัญนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ น้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรสมควร
พอที่ จะกระทําเช่นนั้น และเมื่ อได้จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุ ม
คราวต่อไป
ข้อ 67. ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ยังจําหน่ ายหุ ้นไม่ค รบตามจํานวนที่ จดทะเบี ยนไว้ห รื อบริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุ น แล้ว
บริ ษ ทั จะจ่ ายเงิ น ปั น ผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยออกเป็ นหุ ้น สามัญ ใหม่ ให้แ ก่ผูถ้ ื อหุ ้น โดยได้รับ ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
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ข้อ 68. การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์
ข้อ 69. ให้บ ริ ษ ัท จัดสรรกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น สํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกําไรสุ ท ธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของทุนจดทะเบียน
ให้บริ ษทั ตั้งเงิ นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นชําระส่ วนลํ้ามู ลค่าหุ ้นเป็ นทุ นสํารองส่ วนลํ้ามู ลค่าหุ ้น และให้เก็บรั กษาไว้แยก
ต่างหากจากทุนสํารองตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 70. นอกจากทุ นสํารองที่ ระบุ ตามข้อบังคับข้อ 69. คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ลงมติ เพื่อ
จัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
ข้อ 71. เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั อาจโอนทั้งหมดหรื อบางส่ วนของทุนสํารองส่ วนลํ้ามูลค่า
หุ น้ ตามข้อบังคับข้อ 69. วรรคสอง ทุนสํารองตามกฎหมายตามข้อบังคับข้อ 69. วรรคหนึ่ ง หรื อเงินสํารองอื่น
ตามข้อบังคับข้อ 70. เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ก็ได้
ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ ง ต้องหักชดเชยจากเงินสํารองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และทุนสํารองส่ วนลํ้ามูลค่าหุน้ ตามลําดับ
หมวด 7
การเข้ าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรื อการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัท
ข้อ 72. เมื่อบริ ษทั ได้ออกและเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับ การได้ม าหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ของบริ ษ ทั หรื อบริ ษ ทั ย่อย ตาม
ความหมายที่กาํ หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับตราบเท่าที่บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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หมวด 8
การเพิม่ ทุนและการลดทุน
ข้อ 73. บริ ษ ทั อาจเพิ่มทุ นจากจํานวนที่ จดทะเบี ยนไว้แล้วได้โดยการออกหุ ้น ใหม่ การออกหุ ้น ใหม่ จะกระทําได้
ต่อเมื่อ
(1)

หุ ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจําหน่ ายไม่
ครบ หุ น้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้

(2)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติตามข้อ 30(2) ของข้อบังคับนี้

(3)

นํามติ น้ ันไปจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนต่อนายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั
มหาชนจํากัดภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดงั กล่าว

ข้อ 74. หุ ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อบังคับข้อ 73. จะเสนอขายทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ (1) ผูถ้ ือหุ ้น
ตามส่ วนจํานวนที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนมี อยู่แล้วก่อนหรื อ (2) จะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุ คคลอื่ นไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 75. บริ ษทั จะลดทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ ้นแต่ละหุ ้นให้ต่าํ ลงหรื อลดจํานวนหุ ้น
ให้นอ้ ยลงก็ได้ แต่จะไม่สามารถลดทุนลงไปให้ถึงตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1 ใน 4) ของทุนทั้งหมด
ในกรณี ที่บริ ษทั ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลการขาดทุนสะสมตามข้อบังคับข้อ 69. แล้ว ยังคงมีผล
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริ ษทั อาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึ่ งในสี่ (1 ใน 4) ของทุนทั้งหมดก็ได้
การลดมูลค่าหุ น้ หรื อลดจํานวนหุ น้ ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสองเป็ นจํานวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะ
กระทําได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนํามติน้ นั ไปขอจดทะเบียนภายในสิ บสี่ (14) วัน
นับแต่วนั ที่ท่ีประชุมลงมติ
ข้อ 76. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียนที่จาํ หน่ายไม่ได้หรื อที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย
ได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
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หมวด 9
ตราของบริษัท
ข้อ 77. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

หมวด 10
การแก้ไขข้ อบังคับ
ข้อ 78. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามกฎหมาย

