ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน)

หมวด 1
บททั่วไป
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คําว่า "บริ ษัท" ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ให้ หมายถึง บริ ษัท เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 3. การเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขใด ๆ ในข้ อบังคับนี ้ก็ดี หรื อในข้ อกําหนดในหนังสือบริ คณห์สนธิก็ดี จะกระทําได้
ต่อเมื่อได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 4. (1)

เว้ นแต่ข้อบังคับนี ้จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ นําบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ บงั คับกับบริ ษัท

(2)

ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ใ ช้ บัง คับ กั บ การทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบี ยน หรื อ การได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ง สินทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น แล้ ว แต่ก รณี
ให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนั้น ๆ ด้ วย
หมวด 2
การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้ อ 5. (1)

หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญชนิ ดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็ นหุ้นที่ ต้องใช้ เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
และ/หรือเป็ นหุ้ นที่ ชํ า ระค่ า หุ้ นด้ วยทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากตั ว เงิ น หรือให้ ใช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น
งานวรรณกรรม ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิทธิ บัตร เครื่ องหมายการค้ า แบบหรื อหุ่นจํ าลอง
แผนผัง สูตร หรื อกรรมวิธีลบั ใด ๆ หรื อให้ ใช้ ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม
การพาณิชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
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(2)

บริ ษั ท มี สิท ธิ ที่ จ ะออกหุ้น บุริ ม สิ ท ธิ หุ้น กู้ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ หรื อ หลัก ทรั พ ย์ อื่ น ใดก็ ต ามที่
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้ อ 6. (1)

ในการชําระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้ ทั้งนี ้ เว้ นแต่ในกรณี
ที่บริ ษัทปรับโครงสร้ างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชําระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ น
ทุน โดยได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

การออกหุ้นเพื่อชําระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามวรรคก่อน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

ข้ อ 7. ใบหุ้นของบริ ษัทจะต้ องมีกรรมการอย่างน้ อยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราของบริ ษัท กรรมการ
อาจกําหนดให้ มีการพิมพ์ลายมือชื่อและตราประทับของบริ ษัทในใบหุ้นด้ วยวิธีการทางอีเลคโทรนิคก็ได้
บริ ษัทอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ลง
หรื อพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้
ข้ อ 8. บริ ษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริ ษัทแต่งตั ้ง
นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด
ข้ อ 9. (1)

บุคคลใดได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรื อล้ มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้ นํา
หลักฐานอันชอบด้ วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษัทครบถ้ วนแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียนและออก
ใบหุ้นใหม่ภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหลักฐานครบถ้ วน

(2)

ในกรณีที่ใบหุ้นชํารุดในสาระสําคัญหรื อลบเลือน เมื่อได้ นําใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้ บริ ษัทออกใบ
หุ้นให้ ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทําลาย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นนําหลักฐานการแจ้ งความจากพนักงาน
สอบสวน หรื อ หลักฐานอื่ นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผ้ ูถือหุ้น
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะกําหนด

ข้ อ 10. (1)

หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจํานวน
รวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 49 ของจํ านวนหุ้นที่ จํา หน่า ยได้ ทัง้ หมด การโอนหุ้นรายใดที่ จะทํ า ให้
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อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นของบริ ษัทรายนั้นได้
(2)

คําว่า "คนต่างด้ าว" ตามข้ อบังคับฉบับนี ้ หมายถึง
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)

บุคคลธรรมดาซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทย
นิตบิ คุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย
นิตบิ คุ คลซึง่ จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(i)
นิติบคุ คลซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบคุ คลนั้น ถือโดยบุคคลตาม
(ก) หรื อ (ข) หรื อนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ก) หรื อ (ข) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่
กึ่งหนึง่ ของทุนทั้งหมดในนิตบิ คุ คลนั้น
(ii)
ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัดหรื อห้ างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการ
หรื อผู้จดั การเป็ นบุคคลตาม (ก)
นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีห้ นุ อันเป็ นทุนตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของนิติบุคคล
นั้นถือโดยบุคคลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) หรื อนิติบคุ คล ซึ่งมีบคุ คลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค)
ลงทุนมีมลู ค่าตั้งแต่กึ่งหนึง่ ของทุนทั้งหมดในนิตบิ คุ คลนั้น

ข้ อ 11. (1)

การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้ มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน

(2)

การโอนหุ้นดังกล่าวนัน้ จะใช้ ยนั บริ ษัทได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น
และจะใช้ ยัน บุค คลภายนอกได้ ต่อ เมื่ อ บริ ษั ท ได้ ล งทะเบี ย นการโอนหุ้น เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว
เมื่อบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่
(14) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการ ร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่น
คําร้ องภายใน เจ็ด (7) วัน

(3)

การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด

79816-00001 BN:219185.2

3

ข้ อ 12. (1)

บริ ษัทจะถือหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
อนุมตั ิการ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงิน ปั นผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วย เห็นว่าตนไม่ได้
รับความเป็ นธรรม

(ข)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารเงิน ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรสะสม
และสภาพคล่อ งส่วนเกิ น และการซื อ้ หุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทาง
การเงิน

(2)

ทั้งนี ้ หุ้นที่บริ ษัทถื อ ไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิ ในการออก
เสียงลงคะแนน และไม่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล

(3)

บริ ษัทจะต้ องจําหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื ้อหุ้น
คืนที่บริ ษัทกํ าหนด ทั้งนี ้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนได้ หมดภายใน
เวลาที่ กํ า หนด บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การลดทุน ที่ ชํ า ระแล้ ว โดยวิ ธี ก ารตัด หุ้น จดทะเบี ย นส่ว นที่
จําหน่ายไม่ได้

(4)

การซื ้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคา
เสนอซือ้ หุ้นคืน หรื อ ราคาเสนอขายหุ้น ที่ซื ้อคืน หรื อ กรณีอื่นใดที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การซื ้อหุ้น คืน
ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณี ที่ห้ ุนของ
บริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย

(5)

การซื ้อหุ้นคืนไม่เกินร้ อยละสิบ (10) ของทุนชําระแล้ ว ให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัทใน
การพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี ้ ในกรณีที่จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืนมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุน
ชําระแล้ ว บริ ษัทจะต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และบริ ษัทจะทําการซื ้อหุ้นคืนภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่
วันที่ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 13. (1)

ในกรณี ที่ มี ห้ ุนบุริ ม สิท ธิ การแปลงหุ้น บุริ ม สิทธิ เ ป็ นหุ้น สามัญ นั้น กระทํ า ได้ โ ดยให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่
ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคําขอแปลงหุ้นต่อบริ ษัทพร้ อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

(2)

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้ มีผลนับแต่วนั ยื่นคําขอ ในการนี ้ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ู
ขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้ รับคําขอ

ข้ อ 14. ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทอาจปิ ดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้นนัน้ ก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ
บริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้ อ 15. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน และไม่เกินกว่าสิบสอง (12)
คน อย่ า งไรก็ ต าม ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี อํ า นาจแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนกรรมการดั ง กล่ า วได้
ให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ
และตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จําเป็ นจะต้ องเป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด
ไม่ได้
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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ข้ อ 18. (1)

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)

(2)

กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั้น ให้ จบั
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง

(3)

กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ข้ อ 19. (1)

นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการอาจพ้ นตําแหน่งเมื่อ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

ข้ อ 20. (1)

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท

(2)

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด
ทราบด้ วยก็ได้

ข้ อ 21. (1)

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการ
จะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน

(2)

บุค คลซึ่ง เข้ า เป็ นกรรมการแทนดัง กล่า ว จะอยู่ใ นตํ า แหน่ ง กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยัง
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
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(3)

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

ข้ อ 22. (1)

ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ ค ณะกรรมการที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ยัง คงอยู่
รั กษาการในตําแหน่งเพื่ อ ดําเนิ นกิ จการของบริ ษัทต่อไปเพี ยงเท่าที่ จําเป็ นจนกว่ากรรมการ
ชุดใหม่เข้ ารับหน้ าที่ เว้ นแต่ศาลจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้ นจากตําแหน่ง
ตามคําสัง่ ศาล

(2)

คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั ้งคณะกรรมการชุด
ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้ นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่ อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วัน
ติดต่อกัน

ข้ อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
ข้ อ 24. (1)

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริ ษัท และมีอํานาจหน้ าที่
ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย หนังสือบริ คณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท
และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2)

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ บุคคลหนึ่งหรื อหลายคน ปฏิ บัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้

(3)

คณะกรรมการอาจมอบหมายอํานาจของตนให้ แก่อนุกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุกรรมการซึ่งได้ รับการมอบอํ านาจดังกล่าวจะต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ และใช้ อํานาจที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นไปตามขอบเขตที่คณะกรรมการกําหนดไว้

ข้ อ 25. คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง
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ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด
ข้ อ 27. (1)

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพื่ อ รั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกํ าหนดวันนัด
ประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้

(2)

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ ้นไปร้ องขอให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านั้น

ข้ อ 28. (1)

ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม

(2)

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธาน
กรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า ไม่ มี รองประธานกรรมการ หรื อ มี แ ต่ไ ม่
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ ้นเป็ นประธานในที่
ประชุม

ข้ อ 29. (1)

มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ ตดั สินด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่มา
ประชุม

(2)

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 30. จํานวนหรื อชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้ นั้น ให้ [กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท] โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้
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ข้ อ 31. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้ า
เป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 32. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททําขึ ้นไม่ว่าโดยตรง หรื อ
โดยอ้ อม หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
ข้ อ 33. ภายใต้ บังคับของกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัด คณะกรรมการมี อํานาจที่ จะขาย หรื อจํ านอง
อสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษัทหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ใด ๆ ของบริ ษัทเกินกว่าสาม (3) ปี ขึ ้นไป หรื อ
ให้ หรื อประนีประนอมยอมความ หรื อยื่นฟ้องต่อศาล หรื อมอบข้ อพิพาทใด ๆ ให้ อนุญาโตตุลาการชี ้ขาด
ข้ อ 34. (1)

บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด

(2)

กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ
จะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และนอกจากนั้นให้ ได้ รับเบีย้ เลี ้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท

(3)

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัท

(4)

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดํารงคุณสมบัติ
ของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 35. การประชุม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ให้ จัด ขึน้ ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตั้ง สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ จัง หวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
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ข้ อ 36. (1)

ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จัดให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท

(2)

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”

(3)

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั้งหมด หรื อจํานวนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน
หุ้น ที่ จํ า หน่ ายได้ ทั้งหมดเข้ าชื่ อ กัน ทํ า หนัง สือ ในฉบับ เดี ย วกัน ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนั้นจะต้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 37. (1)

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่า ว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบี ยนบริ ษั ท
มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

(2)

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอาจจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงหรื อส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบี ยนถึงผู้ถื อ หุ้น ณ สถานที่ อ ยู่ของผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามทะเบี ย นผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ท
ในกรณี ที่ มี ก ารส่ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นให้ ถื อ ว่า หนัง สื อ นัด ประชุม ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น ในเวลาที่
หนังสือดังกล่าวควรไปถึงตามทางการปกติแห่งไปรษณี ย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนั้น เว้ นแต่จะ
พิสจู น์ได้ เป็ นประการอื่น

ข้ อ 38. (1)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมี จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี ) เข้ าร่ วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้ อง
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั้งหมด จึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม
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(2)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี ้ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์
ประชุม

ข้ อ 39. (1)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมื อชื่ อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธาน
กรรมการกํ า หนดไว้ ณ สถานที่ ป ระชุม ก่ อ นผู้รั บ มอบฉัน ทะเข้ า ประชุม และอย่า งน้ อ ยให้ มี
รายการดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)
(ค)

จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนั้นถืออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเป็ นนิติบคุ คล นิติบคุ คลนั้นอาจแต่งตังผู
้ ้ แทนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท ผู้แทนซึ่งได้ รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้ มี สิทธิ ต่าง ๆ เช่นเดียวกับสิทธิ ต่าง ๆ ที่
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้แต่งตั้งผู้แทนนั้นพึงมี

ข้ อ 40. (1)

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3)
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

(2)

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั้งหมด อาจ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้

(3)

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ู
ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน

79816-00001 BN:219185.2

11

และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบี ย บวาระการประชุม ไปยัง ผู้ถื อ หุ้น ไม่ น้อ ยกว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นการประชุม ทั้ง นี ใ้ ห้
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดย
จะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ข้ อ 42. (1)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น

(2)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(3)

การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการชูมือเว้ นแต่ก่อนการลงมติโดยการชูมือหรื อก่อน
การประกาศผลการลงมติ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะไม่น้ อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอ และที่
ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้ เป็ นไป
ตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด ให้ ถือว่ามติที่ได้ จากการลงคะแนนลับเป็ นมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ น
อย่างอื่ นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกํ าหนดไว้ หรื อในกรณี ดังต่อไปนี จ้ ะต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททั้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

79816-00001 BN:219185.2

12

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
หมวด 5
การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้ อ 44. บริ ษัทอาจเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ ด้ วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 45. บริ ษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ ้นทั้งหมดหรื อบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามส่วน
จํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ ว หรื อจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่วนก็ได้ โดยเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 46. (1)

บริ ษัทอาจลดทุนของบริ ษัทจากจํ านวนที่จดทะเบียนไว้ ได้ ด้ วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้
ตํ่าลง หรื อลดจํานวนหุ้นให้ น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(2)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะลดทุนลงไปให้ ตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทังหมดไม่
้
ได้ เว้ นแต่ในกรณีที่
บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้ มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแล้ ว
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริ ษัทอาจลดทุนให้ เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของ
ทุนทั ้งหมดได้

(3)

ทั ้งนี ้ การลดทุนลงให้ ตํ่ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้ องได้ รับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 47. เมื่อบริ ษัทประสงค์จะลดทุน ต้ องมีหนังสือแจ้ งมติการลดทุนไปยังเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทที่บริ ษัททราบภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ ส่งคําคัดค้ านภายในกําหนดสอง (2)
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งมตินั้น และให้ โฆษณามติดงั กล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลา
สิบสี่ (14) วันด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
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หมวด 6
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้ อ 48. (1)

ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของ
คณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

(2)

การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั น
ผลนั้นทางหนัง สือ พิม พ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติด ต่อ กัน และจัดให้ มีก ารจ่า ยเงินปั นผล
ดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น

ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริ ษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้นได้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้ อ 50. เงินปั นผลนัน้ ให้ แบ่งตามจํ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะกํ าหนดไว้ เป็ นอย่างอื่ นในข้ อบังคับนี ้
สําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 51. (1)

บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

(2)

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุน
สํารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้

(3)

เมื่ อบริ ษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสํารองอื่ น ทุนสํารองตาม
กฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ ้ามูลค่าหุ้นตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
หมวด 7
หุ้นกู้

ข้ อ 52. (1)

การกู้เงินของบริ ษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่น ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
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(2)

มติที่ให้ ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึง่ ต้ องใช้ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้ อ 53. รอบปี บัญชีของบริ ษัทเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ [1 มกราคม] และสิ ้นสุดวันที่ [31 ธันวาคม] ของทุกปี
ข้ อ 54. คณะกรรมการจะต้ อ งจัด ให้ มี ก ารทํ า และเก็ บ รั ก ษาบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชี ไ ว้ ให้ ถูก ต้ อ งตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนั้น
ข้ อ 55. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้ อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน
อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 56. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 57. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1)
(2)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้ อ 58. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีทะเบียนกรรมการ ทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้ อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนี ้ให้
เก็ บรั กษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อมอบหมายให้ บุคคลใดทําหน้ าที่เก็ บรั กษาไว้ ในท้ องที่
อันเป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ ได้ แต่ต้องแจ้ งให้ นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด
ทราบก่อน
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งทุกปี
ผู้ซงึ่ ออกไปนั้นกลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี

ข้ อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
ข้ อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัทเวลาอยูใ่ นตําแหน่งนั ้น ๆ จะเลือก
เอามาเป็ นตําแหน่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวด 9
บทเพิ่มเติม
ข้ อ 63. ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้
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