ข้อบังคับ
ของ
บริ ษทั ทีมพรี ซิชนั จํากัด (มหาชน)
หมวด 1
บททัว ไป
ข้อ 1. การเพิม เติมหรื อแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี'กด็ ี หรื อในข้อกําหนดในหนังสื อบริ คณห์สนธิกด็ ีจะกระทําได้
ก็แต่โดยมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 2. ให้นาํ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์มาใช้บงั คับกับบริ ษทั เว้นแต่จะมีบทบัญญัติกาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี'

หมวด 2
การออกหุน้ และการโอนหุน้
ข้อ 3. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญชนิดระบุชือผูถ้ ือ อันเป็ นหุ ้นทีตอ้ งใช้เงินครั'งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรื อ
เป็ นหุน้ ทีชาํ ระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินอืนนอกจากตัวเงิน หรื อให้ใช้ลิขสิ ทธิ<ในงานวรรณกรรม ศิลป หรื อ
วิทยาศาสตร์ สิ ทธิบตั ร เครื องหมายการค้า แบบหรื อหุ่นจําลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธีลบั ใด ๆ หรื อ
ให้ขอ้ สนเทศเกียวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
การชําระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินหรื อวิธีการอืนใดนอกจากตัวเงินดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้มติของทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บริ ษทั มีสิทธิ ทีจะออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกูท้ ุกชนิ ด ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อหลักทรัพย์อืนใดก็ตามที
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
ในการชําระเงินค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้ หรื อผูซ้ 'ื อจะขอหักกลบลบหนี'กบั บริ ษทั ไม่ได้

ข้อ 4. การเสนอขายหุน้ และหลักทรัพย์อืน ๆ ต่อประชาชนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 5. ใบหุ ้น ของบริ ษ ัท จะต้อ งมี ก รรมการอย่า งน้อ ยหนึ ง คนลงหรื อ พิ ม พ์ล ายมื อ ชื อ แต่ ท' งั นี' บริ ษ ัท อาจ
มอบหมายให้นายทะเบียนหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์
ลายมือชือในใบหุน้ แทนก็ได้
ข้อ 6. บริ ษทั อาจแต่งตั'งบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหุ ้นก็ได้ และหากบริ ษทั แต่งตั'ง
นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั วิธี
ปฏิบตั ิทีเกียวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทีนายทะเบียนหุน้ กําหนด
ข้อ 7. บุคคลใดได้มาซึงกรรมสิ ทธิ<ในหุน้ ใด ๆ เนืองจากการตายหรื อล้มละลายของผูถ้ ือหุ ้น เมือได้นาํ หลักฐาน
อันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษ ทั ครบถ้วนแล้ว ให้บริ ษ ทั ลงทะเบีย นและออกใบหุ ้นให้ใ หม่
ภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีได้รับหลักฐานครบ
ในกรณี ทีใบหุ ้นชํารุ ดในสาระสําคัญหรื อลบเลือน เมือได้นาํ ใบหุ ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้น
ให้ใหม่ หากใบหุ ้นสู ญหายหรื อถูกทําลาย ให้ผถู ้ ือหุ ้นนําหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน
หรื อหลักฐานอืนอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่แก่ผถู ้ ือหุ ้นภายในระยะเวลาที
กําหนดโดยกฏหมายทีเกียวข้อง
ข้อ 8. หุน้ ของบริ ษทั ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ ้นทีถือโดยบุคคลทีมิใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึงต้อง
มีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิ บ) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายแล้วทั'งหมด การโอนหุ ้นรายใดที
จะทําให้อตั ราส่ วนการถื อหุ ้นของบุคคลทีมิใช่สัญชาติไทยของบริ ษทั เกิ นอัตราส่ วนข้างต้น บริ ษทั มี
สิ ทธิปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริ ษทั รายนั'นได้
ข้อ 9. การโอนหุ ้นนั'นย่อมสมบูรณ์เมือผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้น โดยระบุชือผูร้ ับโอนและลงลายมือชื อของผู ้
โอนกับผูร้ ับโอน และได้มีการส่ งมอบใบหุน้ ฉบับดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้นดังกล่าวนั'น จะใช้ยนั บริ ษทั ได้ต่อเมือบริ ษทั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ ้นและ

ใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมือบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุ ้นเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว เมือบริ ษทั เห็นว่าการ
โอนหุ ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายใน สิ บสี (14) วันนับแต่วนั ทีได้รับ
การร้องขอ หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ นื คําร้องภายใน เจ็ด (7) วัน
การโอนหุน้ ทีซ'ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
ข้อ 10. บริ ษทั จะถือหุน้ หรื อรับจํานําหุน้ ของตนเองมิได้
ข้อ 11. ในกรณี ทีมีหุน้ บุริมสิ ทธิ การแปลงหุน้ บุริมสิ ทธิเป็ นหุน้ สามัญนั'นกระทําได้โดยให้ผถู ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะ
แปลงหุน้ ดังกล่าว ยืน คําขอแปลงหุน้ ต่อบริ ษทั พร้อมกับส่ งมอบใบหุน้ คืน
การแปลงหุ ้นตามวรรคหนึ ง ให้มีผลนับแต่วนั ยืนคําขอ ในการนี' ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ผขู ้ อ
ภายในสิ บสี (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคําขอ
ข้อ 12. ในระหว่าง ยีสิบเอ็ด (21) ก่อนวันประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ ้น
นั'นเสี ยก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุก
แห่งไม่นอ้ ยกว่า สิ บสี (14) วัน ก่อนวันเริ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้

หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้อ 13. บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน โดยให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกตั'ง และให้คณะกรรมการเลือกตั'งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจ
เลื อกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และตํา แหน่ ง อืนตามที เห็ นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั'งหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั'งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี'
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ยง

2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ ' งั หมดตาม (1) เลือกตั'งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั'งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั'งในครั'งนั'น ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั'งในลําดับถัดลง
มามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กันเกิ นจํา นวนกรรมการที จะพึ ง มี หรื อ จะพึง เลื อ กตั'ง ในครั' งนั'น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี'ขาด
ข้อ 15. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี'ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรื อตามทีทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ งอาจ
กําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั'นให้ได้รับเบี'ยเลี'ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับเลือกตั'งเป็ น
กรรมการ ในอันทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่า ยค่าตอบแทนตามวรรคหนึ ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดํารงคุ ณสมบัติของ
กรรมการทีเป็ นอิสระตามทีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ข้อ 16. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ 17. ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั'ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุด
กับส่ วนหนึงในสาม (1/3)
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะบียนบริ ษทั นั'น ให้จบั ฉลากว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง

กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนั'นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
ศาลมีคาํ สัง ให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ยืนใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับ แต่วนั ทีใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ในกรณี ทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุ ค คลซึ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด เข้า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือน
บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยูข่ อง
กรรมการทีตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของ
จํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
ข้อ 21. ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 22. ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้  ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วน เพือรักษา
สิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั'น
ก็ได้
ในกรณี ทีกรรมการตั'งแต่สองคนขึ'นไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
กําหนดวันนัดประชุมภายในสิ บสี (14) วันนับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอเช่นว่านั'น

ข้อ 23. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทั'งหมด
ในกรณี ที ป ระธานกรรมการไม่อยู่ใ นที ป ระชุ ม หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที ไ ด้ ถ้า มี รองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงขึ'นเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 24. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการกิจการทั'งหลายทั'งปวงของบริ ษทั และมีอาํ นาจหน้าทีดาํ เนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และมีอาํ นาจกระทําการใด ๆ ตามทีระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อทีเกียวข้องกับการดังกล่าวนั'น
คณะกรรมอาจมอบหมายให้บุคคลหนึงหรื อหลายคน ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการ
ก็ได้
ข้อ 25. กรรมการผู ้มี อ ํา นาจลงลายมื อ ชื อ ผู ก พัน บริ ษัท คื อ กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ทั'งนี'ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพัน

บริ ษทั ได้
ข้อ 26. มติท'งั ปวงของทีประชุมคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการทีมาประชุม
กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั'น
ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิม ขึ'นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี'ขาด

ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาทีบริ ษทั ทําขึ'นไม่วา่ โดยตรง
หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม ขึ'นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั'ง
ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด
หรื อเข้า เป็ นกรรมการในบริ ษ ทั เอกชนหรื อบริ ษ ทั มหาชนอื น ซึ งประกอบกิ จการอันมี ส ภาพอย่า ง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนทีจะมี
มติแต่งตั'ง
ข้อ 30. การประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึ'น ณ ท้องทีอนั เป็ นทีต' งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จัง หวัด ใกล้เคี ย ง หรื อ ณ ที อืนใดตามที ป ระธานกรรมการ หรื อผูซ้  ึ ง ได้รับ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด
ข้อ 31. ภายใต้บงั คับกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอาํ นาจทีจะขาย หรื อจํานองอสังหาริ มทรัพย์
ใด ๆ ของบริ ษัท หรื อให้ เ ช่ า อสั ง หาริ มทรั พ ย์ใ ด ๆ ของบริ ษัท กว่ า สามปี ขึ' นไป หรื อให้ หรื อ
ประนีประนอมยอมความ หรื อยืน ฟ้ องต่อศาล หรื อมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการชี'ขาด

หมวด 4
การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 32. การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ'น ณ ท้องทีอนั เป็ นทีต' งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 33. ให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ งครั'ง การประชุ มเช่ นว่านี' ให้เรี ยกว่า “ประชุ มสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี (4) เดือนภายหลังการสิ' นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท' งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายีสิบ
ห้า (25) คนซึงมีหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ท' งั หมดเข้าชือกัน
ทําหนังสื อในฉบับ เดี ย วกันร้ องขอให้คณะกรรมการประชุ มวิส ามัญก็ได้ โดยในหนัง สื อร้ องขอนั'น
จะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุ มเพือการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุ มภายใน หนึ ง (1)
เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั'น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุ มพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุ ใ ห้ชัด เจนว่า เป็ นเรื องที เ สนอเพือทราบ เพื ออนุ ม ตั ิ หรื อเพือ พิจ ารณา พร้ อมทั'ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม
อนึงคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วันก่อนวันประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า สาม (3) วัน
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ยีส ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั'งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย

กว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท'งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั'งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ ง (1) ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึงมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั'นได้เรี ยก
นัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การประชุ ม เป็ นอันระงับ ไป ถ้า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นนั'นมิ ใ ช่ เป็ นการเรี ย ก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั'งหลังนี'ไม่จาํ เป็ นต้องให้ครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตน
ได้ การมอบฉันทะจะต้องทํา เป็ นหนังสื อลงลายมือชื อผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบีย น
บริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ งประธานกรรมการกําหนด
ไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี'
ก) จํานวนหุน้ ซึงผูม้ อบฉันทะนั'นถืออยู่
ข) ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
ค) ครั'งทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 37. ในกรณี ที ที ประชุ มพิจารณาเรื องตามระเบี ย บวาระที ก าํ หนดไว้ใ นหนัง สื อนัดประชุ ม ไม่เสร็ จ หรื อ
พิจารณาเรื องทีผถู ้ ือหุน้ ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้
ทั'งหมดเสนอในทีประชุ มไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุ มกําหนดสถานที วัน
และเวลาทีจะประชุมครั'งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั'งนี'ให้โฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่
อาจปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ ง
เป็ นประธานในทีประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
ในกรณี ทีผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุ ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั'นมิได้
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั'งกรรมการ
ข้อ 40. การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
เห็ นชอบจากเสี ยงข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ ง มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ใ นกรณี
ดังต่อไปนี'จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ ง
มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั'งหมดหรื อบางส่ วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
ข. การซื'อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั'งหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอื น เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ การรรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม เติมหนังสื อบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การควบบริ ษทั การเลิกบริ ษทั

หมวด 5
การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
ข้อ 41. ในกรณี ทีบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ซึ งบริ ษทั ถือหุ ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
50 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั นั'น) มีรายการทีเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน หรื อการได้มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ งสิ นทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ในเรื องดังกล่าว
ในกรณี ทีบริ ษทั จะต้องขอความเห็นชอบของผูถ้ ือหุ ้นในการตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงสิ นทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษทั ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ตาํ กว่าสามในสี ของจํานวน
เสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น ทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

โดยไม่นบั ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ย
ข้อ บัง คับ ในหมวดนี' ให้ใ ช้บ ัง คับ ตราบเท่ า ที บ ริ ษ ัท มี ห น้า ที ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด 6
การเพิม ทุน และการลดทุน
ข้อ 42. บริ ษทั อาจเพิม ทุนของบริ ษทั ได้ ด้วยการออกหุ ้นใหม่โดยมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 43. บริ ษทั อาจจะเสนอขายหุน้ ทีเพิม ขึ'นโดยการออกหุน้ ใหม่ท'งั หมดหรื อบางส่ วนก็ได้ และอาจจะเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามส่ วนจํานวนทีผถู ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีอยูก่ ่อนแล้ว หรื อจะเสนอขายหุ ้นต่อประชาชนหรื อ
บุคคลอืน ไม่วา่ ทั'งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้ โดยเป็ นไปตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 44. บริ ษทั อาจลดทุนของบริ ษทั จากจํานวนทีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ ้นแต่ละหุ ้นให้ตาํ ลง หรื อ
ลดจํานวนหุ ้นให้น้อยลง โดยมติที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า สามในสี (3/4) ของ
จํานวนเสี ยงทั'งหมดผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั'งนี'บริ ษทั จะลดทุนลงไปให้ตาํ กว่าจํานวนหนึงในสี (1/4) ของทุนทั'งหมดไม่ได้
ข้อ 45. เมือบริ ษทั ประสงค์จะลดทุน ต้องมี หนังสื อแจ้งมติก ารลดทุ นไปยัง เจ้าหนี' ของบริ ษ ทั ทีบ ริ ษ ทั ทราบ
ภายในสิ บสี (14) วันนับแต่วนั ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้านภายในกําหนด
สอง (2) เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งมติน' นั และให้โฆษณามติดงั กล่าวในหนังสื อพิมพ์ ภายใน
กําหนดเวลาสิ บสี (14) วันด้วย

หมวด 7
เงินปันผล และเงินสํารอง
ข้อ 46. ห้ า มมิ ใ ห้ ป ระกาศอนุ ญ าตจ่ า ยเงิ น ปั น ผล นอกจากโดยมติ ข องที ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อมติ ข อง
คณะกรรมการ กรณี ทีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั'นทาง
หนังสื อพิมพ์แห่งท้องทีฉบับหนึ งสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน
หนึง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั'น
ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นครั'งคราวได้ เมือปรากฎแก่กรรมการว่า
บริ ษทั มีกาํ ไรพอสมควรทีจะกระทําเช่นนั'นได้ และเมือได้จา่ ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 48. เงินปั นผลนั'นให้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนสําหรับหุ ้น
บุริมสิ ทธิ
ข้อ 49. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี'จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
สิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงินทุนสํารอง
อืนตามทีเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการของบริ ษทั ด้วยก็ได้

หมวด 8
หุน้ กู้
ข้อ 50. การกู้เ งิ น ของบริ ษ ัท โดยการออกหุ ้นกู้เ พือ เสนอขายต่ อ ประชาชน ให้เ ป็ นไปตามกฏหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติทีให้ออกหุ ้นกูต้ ามวรรคหนึงต้องใช้มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี
(3/4) ของจํานวนเสี ยงทั'งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

หมวด 9
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 51. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ มตั'งแต่วนั ที 1 มกราคม และสิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 52. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มี การทํา และเก็บรั ก ษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ไว้ใ ห้ถูก ต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั'น
ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชี กาํ ไรขาดทุน อย่างน้อยทีสุดหนึ งครั'งทุกรอบสิ บ
สองเดือน อันเป็ นรอบปี ในทางบัญชีเงินของบริ ษทั
ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ' นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
เสนอต่อที ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นในการประชุ ม สามัญประจํา ปี เพือ พิจารณาอนุ ม ตั ิ ง บดุ ล และบัญ ชี ก าํ ไร
ขาดทุนนี'คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี'ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุ ลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนทีผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้น และข้อมติท' งั หมดของทีประชุมลงไว้เป็ นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี'ให้เก็บรักษาไว้
ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าทีเก็บรักษาไว้ในท้องทีอนั เป็ นทีต' งั
สํานักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ 57. ผูส้ อบบัญชีให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั'ง ผูส้ อบบัญชี ผซู ้  ึ งออกไปนั'นจะถูกเลือกกลับเข้า
รับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 58. ผูส้ อบบัญชีควรได้คา่ ตอบแทนเท่าใด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
ข้อ 59. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั เวลาอยูใ่ นตําแหน่งนั'น ๆ จะ
เลือกเอามาเป็ นตําแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่ได้
ข้อ 60. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั'งทีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกี ย วกับบัญชี ของบริ ษทั เพือชี' แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อหุ ้น และให้
บริ ษ ทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษ ทั ที ผูถ้ ื อหุ ้นจะพึงได้รับ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั' งนั'นแก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
ข้อ 61. ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี'
-รู ปดวงตราบริ ษทั -
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