หน้ าที่ 1 ของจานวน 12

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด(มหาชน)
***********************************

หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า “ บมจ. อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง “
เขียนชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “ AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY
LIMITED “
ข้ อ 2. คาว่า “ บริ ษัท “ ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
ข้ อ 3. ข้ อความอื่นที่มิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชน ทุกประการ

หมวดที่ 2 การออกหุ้น
ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละ 1 (หนึง่ ) บาท
ข้ อ 5. การชาระเงินค่าหุ้นต้ องใช้ เป็ นเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ทังนี
้ ้การชาระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้น
จะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 6. ใบหุ้นของบริ ษัทนีเ้ ป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้ องมีกรรมการอย่างน้ อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อในใบหุ้น
ข้ อ 7. ในกรณีที่มอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ให้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายเป็ นนาย
ทะเบียนหุ้น เป็ นผู้ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นได้
ข้ อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 2(สอง) เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียน
รั บจดทะเบี ยนบริ ษัทหรื อนับแต่วันที่ ได้ รับเงิ นค่าหุ้ นครบ กรณี จาหน่ายหุ้นที่ ออกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัท
ข้ อ 9. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทออกใบหุ้นให้ แก่
ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นชาระค่าธรรมเนียมใบหุ้น
ฉบับละ 5 (ห้ า) บาท
ข้ อ 10. ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้น หรื อรับจานาหุ้นของบริ ษัทเอง เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)
บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรั บเงินปั นผล ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
(2)
บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงินเมื่อบริ ษัทมีกาไรสะสมและ
สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
( นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และ นายกาพล ปุญโสณี )
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หุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นนจะไม่
ั้
นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้
ถือหุ้นรวมทังไม่
้ มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัท จะต้ องจ าหน่ ายหุ้น ที่ บ ริ ษัท ซื อ้ คืน ตามวรรคก่ อน ภายในเวลาที่ ก ฎหมาย
กาหนด ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนได้ หมดภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัท
จะต้ องดาเนินการลดทุนที่ชาระแล้ วโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื อ้ หุ้น คื น ของบริ ษั ท การจ าหน่ า ยหุ้น ที่ ซื อ้ ไว้ และการตัดหุ้ น จดทะเบี ย นที่
จ าหน่ ายไม่ห มด บริ ษัท ต้ องด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมาย
กาหนด
การซื ้อหุ้นคืนของบริ ษัทดังกล่าวต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้ น
แต่กรณี ที่บริ ษัทซื ้อหุ้นคืนในจานวนไม่เกินร้ อยละ 10(สิบ) ของทุนชาระแล้ ว ให้ เป็ นอานาจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท
ข้ อ 11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี ้
11.1 หุ้นบุริมสิทธิ หรื อหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
11.2 หุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
11.3 หลักทรัพย์ ประเภททุน และหลักทรั พย์ ประเภทหนี ้ ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
11.4 ใบสาคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ หน่วยลงทุน หรื อหลักทรัพย์ ที่ระบุในข้ อ 11.1 ,
ข้ อ 11.2 และ ข้ อ 11.3

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
ข้ อ 12. หุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด เว้ นแต่
12.1 การโอนหุ้นนันท
้ าให้ บริ ษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
12.2 การโอนหุ้นนันเป็
้ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 30(สามสิบ) ของ
จานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ข้ อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ั บโอน การโอนหุ้นใช้ ยันบริ ษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
ได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนหุ้นแล้ ว และใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว
เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ นายทะเบียนหุ้น
ของบริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14(สิบสี่) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ทู ี่ยื่นคาร้ องภายใน 7(เจ็ด) วัน

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
( นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และ นายกาพล ปุญโสณี )
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ข้ อ 14. กรณีผ้ รู ับโอนหุ้นประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ร้องขอต่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทโดยทาเป็ นหนังสือลง
ลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรั บรองพร้ อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้ แก่นาย
ทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทลงทะเบียนการโอนภายใน 7 (เจ็ด) วัน และออก
ใบหุ้นให้ ใหม่ภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ได้ รับคาร้ องขอ
ข้ อ 15. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตาย หรื อล้ มละลาย อันเป็ นเหตุให้ บคุ คลใดมีสิทธิในหุ้นนัน้ ถ้ าบุคคลนันได้
้
นาหลักฐานที่ชอบด้ วยกฎหมายมาแสดงครบถ้ วนแล้ ว ให้ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทลงทะเบียน และ
ออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหลักฐานครบถ้ วน
ข้ อ 16. ในระหว่าง 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็
ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สานักงานแห่งใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษัททุก
แห่งไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันเริ่ มงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้ อ 17. หุ้นบุริมสิทธิหรื อหุ้นกู้ชนิดที่แปรสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงเป็ นหุ้นสามัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว
ยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทพร้ อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงเป็ นหุ้นสามัญนี ้
ให้ มีผลนับแต่วนั ที่ยื่นคาขอ ในการนี ้นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อภายใน 14
(สิบสี่) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ
ข้ อ 18. ในกรณีที่ห้ นุ ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเป็ นหลักทรัพย์
ที่ซื ้อขายในศูนย์ ซื ้อขายหลักทรั พย์ (OTC) และ/หรื อ ศูนย์ ซื ้อขายหลักทรั พย์ ล่วงหน้ า (FUTURE) ให้ การ
ออกใบหุ้นของบริ ษัท การโอนหุ้นของบริ ษัท เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 19. การโอนหลักทรั พย์ ที่ออกตามความในข้ อ 11. ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกหลักทรัพย์ประเภทนัน้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 20. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่ า 5 (ห้ า)คน และกรรมการไม่น้อยกว่า สามในสี่ของ
กรรมการทัง้ หมดเป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
ข้ อ 21. การเลื อกตัง้ กรรมการของบริ ษั ท ให้ ก ระท าโดยที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ทัง้ นี ต้ ามหลัก เกณฑ์ แ ละ วิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี ้
21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
คราวละคน หรื อ คราวละหลายคนรวมกัน เป็ นคณะ หรื อด้ วยวิ ธี ก ารอื่น ใดก็ ไ ด้
ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั ง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออก
เสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรื อคณะใด
มากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
( นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และ นายกาพล ปุญโสณี )

หน้ าที่ 4 ของจานวน 12 หน้ า
21.3

ข้ อ 22.

ข้ อ 23.

ข้ อ 24.

ข้ อ 25.

ข้ อ 26.

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่ สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระในข้ อนี ้ อาจได้ รับเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
23.1 ตาย
23.2 ลาออก
23.3 ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
23.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 26.
23.5 ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 28. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัท
มหาชนเข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงและมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
( นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และ นายกาพล ปุญโสณี )

หน้ าที่ 5 ของจานวน 12 หน้ า
ข้ อ 27. ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งยังคงต้ องอยู่รักษาการ
ในตาแหน่งเพื่ อดาเนิ นกิ จการของบริ ษัทต่อไปเพี ยงเท่าที่ จาเป็ น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ า
รับหน้ าที่ เว้ นแต่ศาลจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้ นจากตาแหน่งตามข้ อ 23.5
คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังคณะกรรมการ
้
ชุดใหม่ภายใน 1(หนึ่ง) เดือน นับแต่วนั พ้ นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่
น้ อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุม
ข้ อ 28. กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการที่เหลืออยู่
กระทาการในนามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตังกรรมการ
้
แทนตาแหน่งที่วา่ งทังหมดเท่
้
านัน้
การประชุมตามวรรคแรก ให้ กระทาภายใน 1(หนึ่ง) เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้ อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้ อ 29. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 30. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ ตามข้ อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
ข้ อ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ า
มีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ในประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง้ ประธานในที่ ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการของ
บริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั ง้ นี ้ ตาม
เงื่อนไข และข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 32. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่ อรั กษาสิทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
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หน้ าที่ 6 ของจานวน 12 หน้ า

ข้ อ 33.

ข้ อ 34.

ข้ อ 35.
ข้ อ 36.

ข้ อ 37.

ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้ มีก ารประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมาย หรื อข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
ประชุมนันได้
้ กาหนดไว้ หรื อจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องส่งตามระยะเวลา
และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนดไว้ ด้วย
กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการ
อย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่น ที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริ ษัท หรื อถือ
หุ้น หรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
กรรมการคนใดซื ้อทรั พย์สินของบริ ษัท หรื อขายทรั พย์ สินให้ แก่บริ ษัทหรื อกระทาธุรกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง กับ บริ ษัท ไม่ ว่ า กระท าในนามของตนเอง หรื อ ของบุค คลอื่น ถ้ า มิ ไ ด้ รั บ คว ามยิ น ยอมจาก
คณะกรรมการแล้ ว การซื ้อขายหรื อกระทาธุรกิจนันไม่
้ มีผลผูกพันบริ ษัท
ห้ ามมิให้ บริ ษัทให้ ก้ ูยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นการให้ ก้ ูยืมตาม
ระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้ าง ซึง่ ได้ มีประกาศไว้ หรื อเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงิ นตามกฎหมายว่า
ด้ วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยประกันชีวิต หรื อกฎหมายอื่น
การให้ ก้ ยู ืมเงินแก่
(ก)
คูส่ มรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง
(ข)
ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง หรื อบุคคลตามข้ อ (ก) นันเป็
้ น
หุ้นส่วน
(ค)
ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง หรื อบุคคลตามข้ อ (ก) นันเป็
้ น
หุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(ง)
บริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนที่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ าง หรื อบุคคลตามข้ อ (ก) นัน้
ถือหุ้นรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนนัน้
ให้ ถือว่าเป็ นการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างตามวรรคแรก ทังนี
้ ้การให้ ก้ ยู ืม
เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห มายความรวมถึ ง การค า้ ประกัน การรั บ ซื อ้ หรื อ ซื อ้ ลดตั๋วเงิ น และการให้
หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่ก้ ยู ืมด้ วย

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
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หน้ าที่ 7 ของจานวน 12 หน้ า
ข้ อ 38. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานแห่งใหญ่ของบริ ษัท
ข้ อ 39. คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั ง้ ณ ท้ องที่ อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานแห่ง
ใหญ่ สานักงานสาขา หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ข้ อ 40. อานาจกรรมการที่ จ ะท านิ ติ ก รรมผู ก พัน บริ ษั ท คือ กรรมการสองคนลงลายมือ ชื่ อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อ 41. คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริ ษัท ในการทานิติกรรมต่าง ๆ แทนบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพัน
บริ ษัทของกรรมการดังกล่าวได้
ข้ อ 42. การจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ ให้ คณะกรรมการเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ข้ อ 43. ความในข้ อ 42. ไม่กระทบกระเทื อนสิทธิ ข องพนักงานหรื อลูก จ้ างของบริ ษัทซึ่งได้ รับ เลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหาร
ข้ อ 44. คณะกรรมการอาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ ตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มี
อานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษั ทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนีใ้ ห้
แต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนและบาเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด
แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริ หารผู้นนในอั
ั ้ นที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์
อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มี หรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร และให้ นาความในข้ อ
31. และข้ อ 33. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม

หมวดที่ 7 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 45. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม สามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่า การประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
( นางระริ น อุทกะพันธุ์ ปั ญจรุ่งโรจน์ และ นายกาพล ปุญโสณี )

หน้ าที่ 8 ของจานวน 12 หน้ า
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่จะขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทังหลายที
้
่เข้ าชื่อกัน หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายใน 45 (สี่สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถื อว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายเที่เกิดขึ ้นจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 46. ในการเรี ย กประชุมผู้ถื อหุ้น ให้ ค ณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7(เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3(สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้ อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25
(ยี่สิบห้ า) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
แล้ วแต่จานวนใดจะน้ อยกว่ากัน และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7(เจ็ด)
วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้น
คนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
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หน้ าที่ 9 ของจานวน 12 หน้ า
ข้ อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
48.1 การวิ นิ จ ฉั ย ชี ข้ าดหรื อ ลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ กระท าโดยการออกเสี ย ง
ลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนันจะกระท
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นับหนึ่งหุ้น
เป็ นหนึง่ เสียงเสมอ ยกเว้ นกรณีบริ ษัทได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
48.2 ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
48.3 ในกรณี ดงั ต่อไปนีใ้ ห้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่ผ้ อู ื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อ
บางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ การรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(จ) การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นกู้
(ช) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
( 1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2)
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3)
อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6)
กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 50. บริ ษัท ต้ องยื่ น บัญ ชี ร ายชื่ อผู้ถื อหุ้น ที่ มีอยู่ใ นวัน ประชุมสามัญ ประจ าปี โดยระบุชื่ อ สัญ ชาติ ที่ อยู่
จานวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 (หนึง่ ) เดือนนับแต่วนั เสร็ จการประชุม

หมวดที่ 8 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 51. รอบปี บัญชีของบริ ษัท เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการ
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หน้ าที่ 10 ของจานวน 12 หน้ า
ข้ อ 52. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรั กษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
และต้ องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็ นรอบบัญชีของ
บริ ษัท
ข้ อ 53. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามั ญประจ าปี เพื่ อพิ จารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาไร
ขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 54. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 55. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
โดยมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงิ นปั นผลบริ ษัทอาจจะจ่ายเงิ นปั นผลทัง้ หมด หรื อ
บางส่วนในรู ปของหุ้นปั นผล (STOCK DIVIDENT) โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่ จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั นผลให้ กระท าภายใน 1(หนึ่ ง ) เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าว
การจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 56. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 (ห้ า) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองตามกฎหมายทุน สารอง
ส่วนล ้ามูลค่าหุ้น หรื อเงินสารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทก็ได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมในวรรคก่อน ให้ หักชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อนแล้ วจึงหักจาก
ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ
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หน้ าที่ 11 ของจานวน 12 หน้ า
ข้ อ 57. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 58. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจน
ทรั พ ย์ สิ น และหนี ส้ ิ น ของบริ ษัท ในระหว่ างเวลาท าการของบริ ษัท ในการนี ใ้ ห้ มีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้
ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณา งบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถื อหุ้นให้
บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัท ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบ
บัญชีด้วย

หมวดที่ 9 การเพิ่มทุนและการลดทุน
ข้ อ 60. บริ ษัทจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น ซึง่ จะกระทาได้ เมื่อ
60.1 หุ้น ทัง้ หมดได้ อ อกจ าหน่ า ยและได้ รั บ ช าระเงิ น ค่ าหุ้ น ครบถ้ วนแล้ ว หรื อ ในกรณี ที่ ห้ ุ น ยัง
จาหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 11.
60.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
60.3 นามติเพิ่มทุนนันไปจดทะเบี
้
ยนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)
วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติดงั กล่าว
ข้ อ 61. หุ้นที่เพิ่มขึน้ ตามข้ อ 60. จะเสนอขายทัง้ หมดหรื อบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นตาม
ส่วนจ านวนที่ ผ้ ูถือหุ้น แต่ละคนมีอยู่แล้ วก่ อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุคคลอื่น ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนก็ได้ ทังนี
้ ้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการ
ของบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดราคาหุ้น จานวนหุ้น วันที่จาหน่ายหุ้น และสัดส่วนสิทธิ การจองซื ้อหุ้นได้ ทุก
ประการ
ข้ อ 62. บริ ษัทอาจลดทุนจากจานวนที่ จดทะเบี ยนไว้ แล้ วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ต่าลงหรื อลด
จานวนหุ้นให้ น้อยลงก็ได้ แต่มิให้ ต่ากว่าจานวนหนึง่ ในสี่ของทุนทังหมด
้
ในกรณีที่บริ ษัทขาดทุนสะสม และได้ มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ วตามข้ อ 56. แต่ยงั คงมี
ผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริ ษัทอาจลดทุนให้ ต่ากว่าจานวนหนึง่ ในสี่ของทุนทังหมดก็
้
ได้
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หน้ าที่ 12 ของจานวน 12 หน้ า
การลดมูลค่าหุ้นหรื อจานวนหุ้นดังกล่าวจะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน และนามติไปขอจดทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)วันนับตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 10 บทเพิ่มเติม
ข้ อ 63. ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้ บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริ ษัทจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
ข้ อ 64. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

ข้ อ 65. ข้ อบังคับนีห้ ากมีที่ซึ่งจาเป็ นหรื อสมควรจะแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้ ตามกฎหมาย
*************************************
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