ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
หมวด 1
บททัว่ ไป
1.

ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

2.

คาว่า “บริ ษทั ” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริ ษทั แอร์ โรว์ ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน) และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า “Arrow Syndicate Public Company Limited”

3.

การเพิ่ ม เติ ม หรื อแก้ไ ขใดๆ ในข้อบัง คับนี้ ก็ ดี หรื อในข้อกาหนดในหนังสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ก็ ดี จะ
กระทาได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

4.

ข้อบังคับนี้ ถา้ มิได้ตราไว้เป็ นอย่างอื่นให้นาบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บงั คับ เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกาหนดไว้เป็ น
อย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หมวด 2
กำรออก กำรเปลีย่ นมือ และกำรโอนหุ้น

5.

หุ ้นของบริ ษทั มีมูลค่าเท่ากัน เป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ื อ และเป็ นหุ ้นที่ตอ้ งใช้เงิ นครั้งเดี ยวจน
เต็มมู ลค่า และ/หรื อ เป็ นหุ ้นที่ ชาระค่าหุ ้นด้วยทรั พย์สินอื่ นนอกจากตัวเงิ นหรื อ และ/หรื อ ให้ใช้
ลิขสิ ทธิ์ ในงานวรรณกรรม ศิลป หรื อวิทยาศาสตร์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า แบบหรื อหุ่ นจาลอง
แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธีลบั ใดๆ หรื อให้ขอ้ สนเทศเกี่ ยวกับประสบการณ์ ทางอุตสาหกรรม การ
พาณิ ชย์หรื อวิทยาศาสตร์ ผูจ้ องหุ น้ หรื อผูซ้ ้ื อหุ น้ จะขอหักกลบลบหนี้ กบั บริ ษทั ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ใน
กรณี ที่บริ ษทั ปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ น้ ใหม่ เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้
เป็ นทุน โดยมติของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

การออกหุ น้ เพื่อชาระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนตามวรรคก่อนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกูท้ ุกประเภท ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
6.

ใบหุ ้นของบริ ษทั เป็ นใบหุ ้นชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อทั้งสิ้ น ผูถ้ ื อหุ ้นทุกคนซึ่ งถื อหุ ้นของบริ ษทั จะมีสิทธิ
ได้รับใบหุ ้นซึ่ งลงนามหรื อพิมพ์ลายมือชื่ อโดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคน และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
การลงลายมือชื่อในใบหุ ้นหรื อใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการ หรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจ
ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรื อใช้เครื่ องจักร ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อประทับโดยวิธีการอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดก็ได้
บริ ษทั จะต้องเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้นและหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผูถ้ ื อ
หุ น้ ที่วา่ นั้นไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจจะมอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั แต่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนทราบถึ งผูเ้ ก็บรั กษาทะเบียนดังกล่าว (มาตรา 62) ในกรณี เช่ นว่านี้ วิธีปฏิ บตั ิ ที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

7.

บริ ษทั อาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้หรื อบริ ษทั
อาจแต่งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ก็ได้

8.

บุคคลใดได้มาซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในหุ น้ ของบริ ษทั เนื่องจากการตายหรื อล้มละลายของผูถ้ ือหุ ้น เมื่อได้นา
หลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษทั ครบถ้วนแล้ว ให้บริ ษทั ลงทะเบียนและออกใบหุ ้น
ให้ใหม่ให้บุคคลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

9.

ในกรณี ที่ ใ บหุ ้ น ช ารุ ดในสาระส าคัญ ถู ก ท าลาย สู ญหาย หรื อเสี ยหาย ผู ้ถื อ หุ ้ น อาจขอให้
คณะกรรมการออกใบหุ ้นใหม่แทนได้ คณะกรรมการมีสิทธิ ขอเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ น

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในหุ ้นดังกล่าวและหนังสื อรับรองความเสี ยหายที่ออกโดยผูถ้ ื อหุ ้นก่อนการออก
ใบหุ ้นใหม่ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ การออกใบหุ ้นใหม่จะกระทาให้ภายใน สิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ได้
รับ คาขอและหลัก ฐานที่ ถู ก ต้อง ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ อาจแสดงหลัก ฐานการเป็ นเจ้า ของหุ ้นได้
คณะกรรมการอาจขอให้ผถู ้ ือหุ ้นอื่นหรื อบุคคลอื่นที่บริ ษทั เชื่อถือทาหนังสื อรับรองการเป็ นเจ้าของ
หุ น้ เพื่อขอออกใบหุ น้ แทนดังกล่าว
ในกรณี ที่ใบหุ ้นถู กทาลาย สู ญหาย ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย และชาระค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมให้แก่บริ ษทั ในการที่บริ ษทั ใช้จ่ายไปเพื่อการตรวจสอบหลักฐานของการถู กทาลายหรื อ
สู ญหายนั้น
ใบหุ น้ ที่ชารุ ดในสาระสาคัญ สู ญหาย หรื อเสี ยหาย หากได้มีการออกใบหุ ้นใหม่แทนแล้วให้ถือว่าใบ
หุ ้นเดิ มเป็ นอันถูกยกเลิก และผูถ้ ือหุ ้นจะต้องส่ งมอบใบหุ ้นเดิ มนั้นให้แก่คณะกรรมการเว้นแต่เป็ น
กรณี ใบหุน้ เดิมสู ญหาย
10.

ในกรณี การโอนหุ ้น หากผูร้ ับโอนประสงค์จะได้ใบหุ ้นใหม่ ผูร้ ับโอนจะต้องแจ้งบริ ษทั โดยทาเป็ น
หนังสื อลงลายมือชื่อของผูร้ ับโอนหุ น้ และมีพยานหนึ่ ง (1) คนลงลายมือชื่ อรับรอง พร้อมทั้งเวนคืน
ใบหุ ้นเดิม หรื อหลักฐานอื่นของเจ้าของเดิมให้แก่บริ ษทั บริ ษทั จะต้องลงทะเบียนโอนหุ ้นดังกล่าว
ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ได้รับคาร้องขอและบริ ษทั จะออกใบหุ น้ ให้ใหม่ภายหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่
วันได้รับคาร้องขอนั้น

11.

หุ ้นของบริ ษทั สามารถโอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือ
หุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั

12.

การโอนหุ น้ นั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้นโดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่ อของ
ผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และได้มีการส่ งมอบใบหุ น้ ฉบับดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้นดังกล่าวนั้นจะใช้ยนั บริ ษทั ได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ ้น
แล้ว และจะใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุ ้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อ
บริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ น้ ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายในสิ บสี่
(14) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้ องขอ หากการโอนหุ ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริ ษทั แจ้งแก่ ผูย้ ื่นคา
ร้องภายในเจ็ด (7) วัน

หากหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย การโอนหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13.

บริ ษทั จะถือหุ น้ หรื อรับจานาหุ น้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ ออกเสี ยงไม่เห็ นด้วยกับมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง
อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน และ
สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม

(2)

บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ น ในกรณี ที่บริ ษทั มี กาไร
สะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุ ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทาง
การเงิน

ทั้งนี้ หุ น้ ที่บริ ษทั ถือ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และจะไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั จะต้องจาหน่ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กาหนดในโครงการซื้ อหุ ้นคืน
ที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปี นับแต่การซื้ อหุ น้ คืนเสร็ จสิ้ นและต้องจาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนให้
เสร็ จสิ้ นก่อนที่จะมีการจาหน่ายหุ ้นใหม่ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจาหน่ ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนได้
หมดภายในก าหนดเวลาที่ ก าหนด บริ ษ ทั จะดาเนิ นการลดทุ นที่ ช าระแล้ว โดยวิธี ก ารตัดหุ ้นจด
ทะเบียนส่ วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้ อหุ น้ คืนของบริ ษทั จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง เว้นแต่การซื้ อหุ ้นคืนมี จานวนไม่เกิ นร้ อยละสิ บ
(10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั ในการพิจารณาการอนุ มตั ิการซื้ อหุ ้น
คืนได้ ในกรณี ที่หุ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนมีจานวนเกิ นกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้บริ ษทั ทา
การซื้ อหุ น้ คืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ที่ได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การ
กาหนดราคาเสนอซื้ อหุ ้นคืนและราคาเสนอขายหุ ้นที่ซ้ื อคืน หรื อ กรณี อื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อ

หุ ้นคืนดังกล่าว ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
14.

ในกรณี ที่ มี หุ้นบุ ริม สิ ท ธิ การแปลงหุ ้ นบุ ริม สิ ท ธิ เป็ นหุ ้น สามัญนั้น ให้ก ระท าได้ หากผูถ้ ื อหุ ้น ที่
ประสงค์จะแปลงหุ น้ ดังกล่าว ยืน่ คาขอแปลงหุ น้ ต่อบริ ษทั พร้อมกับส่ งมอบใบหุ น้ เดิมคืน
การแปลงหุ น้ ให้มีผลนับแต่วนั ยืน่ คาขอ ในการนี้ ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ผขู ้ อภายในสิ บสี่ วนั
นับแต่วนั ได้รับคาขอ

15.

ในระหว่างยีส่ ิ บเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุก
แห่งไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่ มปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้
หมวด 3
กรรมกำร

16.

บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้นเป็ นผูพ้ ิ จารณาเลื อกตั้ง และให้ค ณะกรรมการเลื อกตั้ง กรรมการด้วยกันเป็ นประธานบริ ษ ัท
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และต าแหน่ ง อื่ นตามที่ เห็ นเหมาะสมด้ว ยก็ ไ ด้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจัก ร
กรรมการของบริ ษทั จะต้องมี คุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
กรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ประธานได้โดยสิ้ นเชิ ง ให้จดั ให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่
คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็ นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิ บตั ิงานแทนประธาน
กรรมการ ซึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นการชัว่ คราว

17.

ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผู ้เ ลื อ กตั้ง กรรมการ โดยใช้เ สี ย งข้า งมากตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้

(1)
(2)

(3)

ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ น้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ตนมีอยู่ท้ งั หมดตามข้อ (1) เพื่อเลื อกตั้งบุคคลเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้กรรมการคนใดมากหรื อน้อยกว่า
กรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับจะได้รับการเลื อกตั้งให้เป็ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รั บการ
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

18.

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั เพื่อมีผลผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสอง (2) คน ลง
ลายมือชื่ อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั โดยคณะกรรมการมีอานาจกาหนดหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้

19.

ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัด การออกจากตาแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วธิ ี จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และหากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งใน
คราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจบั สลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกตามวาระนั้นๆ
อาจถูกเลือกเข้ารับตาแหน่งใหม่อีกก็ได้

20.

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1)
ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกจากตาแหน่งตามข้อ 24
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออกจากตาแหน่ง
(6) เป็ นบุคคลวิกลจริ ต
(7) เป็ นบุคคลล้มละลายในระหว่างดารงตาแหน่งกรรมการ

21.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
บริ ษทั ได้รับหนังสื อลาออก
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

22.

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่ าว จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลื ออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน และอาจจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้

23.

ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุ มได้ ให้กรรมการที่
เหลื ออยู่ก ระท าการในนามของคณะกรรมการได้แต่ เฉพาะการจัดให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
เลื อกตั้งกรรมการแทนตาแหน่ งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น ซึ่ งจะต้องกระทาภายในหนึ่ ง (1) เดื อนนับแต่
วันที่จานวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม

24.

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยง

25.

คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุ มกันอย่างน้อยครั้งหนึ่ งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อนั เป็ น
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ หรื อสาขา (ถ้ามี) ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อ

รักษาสิ ทธิ และประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุ มให้เร็ ว
กว่านั้นก็ได้
การประชุ มคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั สามารถดาเนิ นการจัดการประชุ ม
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้ โดยให้ปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกาหนดและตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กาหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ
ข้อกาหนด ข้อกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั หรื อที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
อนึ่ ง ในการส่ งหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม จะส่ ง โดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดและต้องจัดเก็บสาเนาหนังสื อเชิ ญประชุ ม
และเอกสารประกอบการประชุมเป็ นหลักฐานโดยจัดเก็บในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
26.

ในการประชุ ม คณะกรรมการจะต้องมี ก รรมการมาประชุ ม อย่า งน้อยกึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่สามารถ
เข้าร่ วมในที่ ป ระชุ มหรื อไม่ สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้า มี รองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ มแทน ถ้า ไม่ มีรองประธานกรรมการหรื อมี แต่ไม่ สามารถปฎิ บ ตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการให้ช้ ี ขาดตัดสิ นด้วยเสี ยงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2)
โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสี ยง แต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดย่อมไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ ง (1)
เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

27.

คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจะมอบอานาจให้บุคคลใดหรื อหลายคน ให้กระทาร่ วมกัน หรื อแยกกันเพื่อกระทา
การแทนบริ ษทั ตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั ก็ได้ รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอน
พนักงานของบริ ษทั และคณะกรรมการมีสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อถอนอานาจที่ได้มอบแก่บุคคล
ใดๆ นั้น แล้วก็ได้

28.

กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาใดๆ ที่บริ ษทั ทาขึ้นไม่วา่
โดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อถือหุ น้ หรื อหุ น้ กู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
กรรมการจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี ที่กรรมการผูน้ ้ นั มีส่วนได้เสี ยเป็ นการส่ วนตัว ไม่
ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม ในการเข้าทาสัญญาใดหรื อการเสนอสัญญาหรื อการจัดการนั้น

29.

กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลัก ษณะอื่ น ๆ ตามข้อ บัง คับ หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นก าหนด ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
ทั้งนี้ ไม่ ว่าจะกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรื อกาหนดเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็ น
คราวๆ ไป หรื อกาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั อีกต่างหากด้วย

30.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเช่นเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรั บผิดในห้างหุ ้นส่ วน
จากัด หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นๆ ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่กรรมการผูน้ ้ นั จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู ้
หุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็ นกรรมการ

31.

การประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง ของสาขาของบริ ษ ัท หรื อ จัง หวัด ใกล้เ คี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด

หมวด 4
กำรประชุ มผู้ถือหุ้น
32.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน (4) นับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนซึ่ ง ถื อหุ ้นนับ รวมกันได้ไ ม่ น้อยกว่า ร้ อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ า ยได้
ทั้งหมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ องและเหตุผล ในการขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้ ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้าวัน (45)วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผู ้
ถือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ ม
เองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับตั้งแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสองครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรค
สองต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั

33.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทา มีดงั นี้
(1) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกับ กิ จ การที่ บ ริ ษัท ได้
ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) กิจการอื่นๆ

34.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อเพื่ อ พิ จ ารณา พร้ อ มทั้ง เสนอความเห็ น และค าแนะน าของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณี ที่
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม
คาบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่ อนวัน
ประชุม

35.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้
โดยผูร้ ับมอบฉันทะไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลง
ลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ก่อนเข้าร่ วมประชุ ม ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อบุคคล
ซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้

36.

การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าประชุ มรวมกันไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น
ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม

37.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณี ไม่

มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ื อหุ ้น
คนหนึ่ง (1) เป็ นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ที่ประชุ มจะมีมติให้เปลี่ ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
38.

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผู ถ้ ื อหุ ้นทุกคนมี คะแนนเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ ง (1) หุ ้น การออกเสี ยง
ลงคะแนนในส่ วนที่ถือว่าหุ น้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บงั คับกับกรณี ที่บริ ษทั ได้ออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ
และกาหนดให้มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนน้อยกว่าหุ น้ สามัญ
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันในหุ ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจานวนนั้นแต่เพียง
คนเดียวเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่
ประชุ มลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่ วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั้นให้เป็ นไป
ตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
มิได้ นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

39.

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ป กติ การออกเสี ย งลงมติ ใ ดๆ หรื อการอนุ ม ัติกิ จ การใดๆ ในที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อหุ ้ น
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การซื้ อหรื อรั บ โอนกิ จการของบริ ษ ทั มหาชนอื่ นหรื อบริ ษ ทั เอกชนมาเป็ นของ
บริ ษทั
การท า แก้ไ ข หรื อเลิ ก สั ญญาเกี่ ย วกับ การให้เช่ า กิ จการของบริ ษทั ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การเพิ่มทุนหรื อการลดทุน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
การออกหุ น้ กู้
การควบบริ ษทั
การเลิกบริ ษทั

40.

ในกรณี ที่ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบี ยบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มไม่เสร็ จหรื อ
พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมี หุ้น นับรวมกัน ได้ไ ม่ น้อยกว่า หนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ ้ น ที่
จ าหน่ า ยได้ ท้ ั งหมดเสนอในที่ ป ระชุ ม ไม่ เ สร็ จ และจ าเป็ นต้ อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณาเรื่ อง
ดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่จะประชุ มครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ ง
หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

41.

สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง ของสาขาของบริ ษ ัท หรื อ จัง หวัด ใกล้เ คี ย ง หรื อ ณ ที่ อื่ น ใดตามที่ ป ระธาน
กรรมการ หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
หมวด 5
กำรเพิม่ ทุน และกำรลดทุน

42.

บริ ษทั อาจจะเสนอขายหุ ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ ้นใหม่ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนก็ได้ หุ ้นที่ออกใหม่
อาจจะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามส่ วนจานวนที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีอยูก่ ่อนแล้ว หรื อจะเสนอขาย
หุ น้ ต่อประชาชน หรื อบุคคลอื่นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

43.

บริ ษทั จะลดทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ ้นแต่ละหุ ้นให้ต่ าลง หรื อ ลด
จานวนหุ ้นให้นอ้ ยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ถึงต่ากว่าจานวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้
ไม่
ในกรณี ที่บริ ษทั มี ผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังคงมีผลขาดทุ น
สะสมเหลืออยู่ บริ ษทั อาจลดทุนให้เหลือต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชย
ผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้
การลดมูลค่าหุ น้ หรื อลดจานวนหุ น้ ตามวรรคหนึ่ง หรื อ วรรคสองนั้น จะกระทาได้ต่อเมื่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ ลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องนามติน้ นั ไปขอจดทะเบียนภายในสิ บสี่
(14) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ

44.

ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นอาจลงมติ ใ ห้ล ดทุ นโดยวิธี ตดั หุ ้นจดทะเบี ยนที่ จาหน่ า ยไม่ไ ด้หรื อที่ ย งั มิ ได้นา
ออกจาหน่ ายได้เมื่ อที่ ประชุ มมี มติ แล้วให้บริ ษทั ขอจดทะเบี ยนลดทุ นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ

45.

การลดทุนนอกเหนื อจากกรณี ตามข้อ 44 บริ ษทั ต้องมีหนังสื อแจ้งมติ การลดทุ นไปยังเจ้าหนี้ ของ
บริ ษทั ที่บริ ษทั ทราบภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติ โดยกาหนดเวลาให้ส่ง
คาคัดค้านภายในกาหนดสอง (2) เดื อนนับแต่ วนั ที่ ไ ด้รับ หนัง สื อแจ้ง มติ น้ ัน และให้โฆษณามติ
ดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ภายในกาหนดเวลาสิ บสี่ (14) วันด้วย
หมวด 6
เงินปันผลและเงินสำรอง

46.

ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงิ นปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น หรื อมติของคณะกรรมการ
กรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเงินปั นผลจะต้องจ่ายจากเงินกาไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปั นผลจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นภายใน หนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้นหรื อคณะกรรมการมีมติเช่ นว่านั้น แล้วแต่กรณี และโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผล
นั้นทางหนังสื อพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
47.

ให้บริ ษทั ประกาศและจ่ายเงินปั นผลหลังจากหักขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแล้ว
หากบริ ษทั ขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

48.

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการ
ว่า บริ ษ ทั มี กาไรพอสมควรที่ จะกระทาเช่ นนั้นได้ และเมื่ อได้จ่ายเงิ นปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

49.

เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเรื่ อง
หุน้ บุริมสิ ทธิ

50.

บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ สิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และ
ทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุ น้ ตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
หมวด 7
กำรเข้ ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงหรื อกำรได้ มำหรื อจำหน่ ำยทรัพย์สินทีส่ ำคัญ

51.

ในกรณี ที่หุ้นของบริ ษทั ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยแล้ว หากบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย ตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั กับบริ ษทั ในเครื อ หรื อบริ ษทั ย่อยตามที่กาหนดในข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แล้วแต่กรณี บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดดังกล่าว

ข้อบังคับในข้อนี้ ให้ใช้บงั คับตราบเท่าที่ บริ ษทั ยังเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย
หมวด 8
สมุด บัญชี และกำรสอบบัญชี
52.

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ไว้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

53.

คณะกรรมการจะต้องจัดให้ มี ก ารท างบดุ ล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น อย่า งน้อ ยครั้ งหนึ่ ง ทุ ก รอบ
ระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือน อันเป็ นรอบปี ในทางบัญชีของบริ ษทั

54.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุ ล และบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ งบดุลและบัญชี

55.

กาไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้
คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) ส าเนางบดุ ล และบัญชี ก าไรขาดทุ น ที่ ผู ส้ อบบัญ ชี ตรวจสอบแล้ว พร้ อ มกับ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

56.

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุ มคณะกรรมการและการ
ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ข้อ มติ ท้ งั หมดของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้นจะถื อว่า เป็ น
หลักฐานที่ถูกต้อง และหลักฐานนี้ ให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ในกรณี ที่เก็บ
รักษาไว้ในท้องที่อื่นนอกเหนือจากที่ต้ งั สานักงานใหญ่ คณะกรรมการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ก่อน

57.

ให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี ประจาปี ของบริ ษทั และก าหนดค่า สอบบัญชี ของ
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชีผซู ้ ่ ึ งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกก็ได้

58.

ผูส้ อบบัญ ชี อ าจเป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้นบริ ษ ทั ก็ ไ ด้ แต่ ต้อ งไม่ เป็ นกรรมการ พนัก งาน ลู ก จ้าง หรื อผูด้ ารง
ตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
หมวด 9
บทเพิม่ เติม

59.

บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ได้กาหนดหรื ออนุ มตั ิให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อน
วันที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บงั คับ ก็ให้มีผลใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ หรื อจนกว่า
จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น

60.

ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี้

