ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท กรังด์ ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน)

หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรี ยกว่า ข้อบังคับของ บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้อ 2 คําว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) หรื อ
ใช้ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Grand Prix International Public Company Limited”
ข้อ 3 เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้ จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น ให้นาํ บทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้บงั คับ
หมวด 2
หุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 4 หุ ้นของบริ ษทั แต่ละหุ ้นมีมูลค่าเท่ากันเป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ื อ และต้องชําระด้วยเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิ น ได้แก่ สิ ทธิ หลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นหุ ้น ตราสารหนี้ หรื อหลักทรัพย์
ประเภทใด ๆ กู๊ดวิลล์ ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอื่น
แบบ หุ่ นจํา ลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธี ล ับ ใด ๆ หรื อข้อสนเทศเกี่ ย วกับ ประสบการณ์ ท าง
อุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ หรื อวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น โดยชําระครั้งเดียวเต็มมูลค่าหุ น้
บริ ษ ัท สามารถออกและเสนอขายหุ ้ น หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ หุ ้ น กู้ทุ ก ชนิ ด ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
ข้อ 5 ในการชําระเงิ นค่าหุ ้น ผูจ้ องหุ ้นจะขอหักกลบลบหนี้ กบั บริ ษทั ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ปรับ
โครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ ้นใหม่เพื่อชําระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนซึ่ งได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

การออกหุ ้นเพื่อชําระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุนตามวรรคก่อน ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 6 ใบหุ ้นของบริ ษ ทั แต่ละฉบับ จะต้องเป็ นชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อหุ ้น โดยจะต้องมี รายการต่ าง ๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดและจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คนเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อหรื อพิมพ์ลายมือ
ชื่ อ แต่ ก รรมการอาจมอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหุ ้ น ตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อหรื อพิมพ์ลายมื อชื่ อแทนก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษทั มอบหมายให้บ ริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ น้ กําหนด
บริ ษทั อาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ น้ ใหม่ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 7 หุ ้นของบริ ษ ทั สามารถโอนกันได้โ ดยไม่มี ข ้อจํา กัด เว้นแต่ หุ้นที่ ถื อโดยคนต่า งด้า ว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่ สิบเก้า (49) ของทุนชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั การ
โอนหุ ้นรายใดที่จะทําให้อตั ราส่ วนการถื อครองหุ ้นของบริ ษทั โดยคนต่างด้าวเกิ นอัตราส่ วนตามที่
กฎหมายกําหนด บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิเสธการโอนหุ น้ ของบริ ษทั รายนั้นได้
คํา ว่า “คนต่ า งด้า ว” ตามข้อบัง คับ ฉบับ นี้ ให้มี ค วามหมายตามคํานิ ย ามคํา ว่า “คนต่ า งด้า ว” ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และรวมถึงฉบับที่แก้ไข
ข้อ 8 การโอนหุ ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผูโ้ อนและผูร้ ับโอน และส่ งมอบใบหุ น้ ฉบับดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้นจะใช้ยนั บริ ษทั ได้ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ ้น แต่จะใช้ยนั
บุ ค คลภายนอกได้ต่ อ เมื่ อ บริ ษ ัท ได้ล งทะเบี ย นการโอนหุ ้ น เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว โดยบริ ษ ัท จะ
ดําเนิ นการลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําร้ องขอให้ลงทะเบียน
การโอนหุ ้น หากบริ ษทั เห็ นว่าการโอนหุ ้นไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบูรณ์ บริ ษทั จะแจ้งให้ผูย้ ื่นคําร้ อง
ทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรื อไม่สมบูรณ์ดงั กล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ที่ยนื่ คําร้อง
ในกรณี ที่หุ้นของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาด
หลักทรัพย์อื่น การโอนหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 9 บริ ษทั ต้องเก็บรั กษาทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นและหลักฐานการประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สํานักงาน
ใหญ่ ข องบริ ษ ทั แต่ บ ริ ษ ัท จะมอบหมายให้ บุ ค คลใดทํา หน้า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นผู ถ้ ื อ หุ ้ น และ

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริ ษทั ไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียน
ทราบถึงผูเ้ ก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว
ข้อ 10 บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุ น้ หรื อรับจํานําหุ น้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็ นด้วยกับมติ ของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ ง
อนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและ
สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความ
เป็ นธรรม
(ข) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ นเมื่ อบริ ษทั มีกาํ ไรสะสม
และสภาพคล่ องส่ วนเกิ นและการซื้ อหุ ้นคื นนั้นไม่เป็ นเหตุ ให้บ ริ ษ ทั ประสบปั ญหาทาง
การเงิน หรื อ
(ค) กรณี อื่นที่กฎหมายอนุญาตให้ทาํ ได้
ข้อ 11 ในกรณี ที่หุน้ ที่จะซื้อคืนมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละสิ บ (10) ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั คณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถพิจารณาและอนุมตั ิได้ ในกรณี ที่หุน้ ที่จะซื้ อคืนมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละสิ บ (10) ของ
ทุนชําระแล้ว บริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยบริ ษทั จะต้องดําเนิ นการซื้ อหุ ้นคืนภายในหนึ่ ง (1)
ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หุ น้ ที่
บริ ษทั ซื้ อคืนจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
และสิ ทธิ รับเงินปั นผล
ข้อ 12 บริ ษทั จะต้องจําหน่ายหุ ้นที่บริ ษทั ซื้ อคืนภายในเวลาที่บริ ษทั กําหนดในโครงการซื้ อหุ ้นคืน ในกรณี
ที่บริ ษทั ไม่สามารถจําหน่ายหุ ้นทั้งหมดที่บริ ษทั ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กาํ หนด บริ ษทั จะดําเนิ นการ
ลดทุนที่ชาํ ระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ซ้ื อคืนและที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย ทั้งนี้ การซื้ อ
หุ ้นคืน การ จําหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืน การตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืน การกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้ อหุ ้นคืน ราคา
เสนอขายหุ ้นที่ ซ้ื อคื น หรื อกรณี อื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับ การต่า ง ๆ ดังกล่ าว จะต้องดํา เนิ นการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดตามกฎหมาย

หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้อ 13 คณะกรรมการของบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการซึ่ งมี คุ ณสมบัติและไม่ มี ลกั ษณะต้องห้า มตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั จํานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ
เลื อกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรื อตําแหน่ งอื่ นตามที่
เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเป็ นจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ น
อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี
แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั นั้น ให้ใช้วธิ ี จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 16 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ แล้ว กรรมการอาจพ้น
จากตําแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย

(ข) ลาออก
(ค) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้ออกตามข้อ 21
(ง) ขาดคุ ณสมบัติหรื อมี ลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎหมายหรื อใน
ข้อบังคับฉบับนี้
(จ) ศาลมีคาํ สั่งให้ออกหรื อพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ 17 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 18 ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการ
ในตําแหน่งเพื่อดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุ ดใหม่ เข้า
รับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคาํ สั่งเป็ นอย่างอื่นในกรณี ที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั พ้นจากตําแหน่ง โดยส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
ข้อ 19 ภายใต้บงั คับของข้อ 20 ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนิ นกิจการของบริ ษทั เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (314) ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลื ออยู่
ของกรรมการซึ่ งตนเข้ามาแทน
ข้อ 20 ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุ ม ให้กรรมการที่
เหลื ออยู่ก ระทํา การในนามของคณะกรรมการได้แต่ เฉพาะการจัดให้มีก ารประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น

การประชุ มตามวรรคหนึ่ ง ให้กระทําภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการว่างลงเหลือ
น้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลื ออยู่
ของกรรมการซึ่ งตนเข้ามาแทน
ข้อ 21 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยง
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการ
จะได้ก ํา หนด ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู ซ้ ่ ึ ง ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู เ้ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการก็ได้
ในกรณี ที่ มี ก รรมการตั้ง แต่ ส อง (2) คนขึ้ น ไปร้ อ งขอ ให้ป ระธานกรรมการหรื อ ผู ซ้ ่ ึ งประธาน
กรรมการมอบหมายกําหนดวันประชุมภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 23 การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด
ข้อ 24 ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่นและ
กําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 25 ในการประชุ ม คณะกรรมการต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจํา นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่
สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ถ้า ไม่มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม

ข้อ 26 มติท้ งั ปวงของที่ประชุ มคณะกรรมการให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
โดยกรรมการคนหนึ่ ง มี เสี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในการลงคะแนน ในกรณี ที่ ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ข้อ 27 คณะกรรมการเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบจัด การกิ จ การทั้ง หลายทั้ง ปวงของบริ ษ ัท และมี อ าํ นาจหน้า ที่
ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 28 อํานาจกรรมการซึ่ งลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน
พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ คณะกรรมการมี อ าํ นาจพิ จ ารณากํา หนดหรื อ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ
กรรมการ ซึ่ งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 29 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นเดื อน เงิ นรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็ จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน วาง
เป็ นหลักเกณฑ์ กําหนดเป็ นคราว ๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลู กจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลู ก จ้าง
ของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของ
กรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

หมวด 4
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 30 การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 31 ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุ มเช่ นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “การประชุ ม
สามัญ” ซึ่ งจะต้องจัดให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุมผู ้
ถือหุ ้นคราว อื่นให้เรี ยกว่า “การประชุ มวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุ ดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 32 ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งถื อหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่ งถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของ
จํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดอาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ื อ
หุ น้ เมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในกรณี เช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อร้องขอดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชน
จํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ ม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุ ม
ด้วย
ข้อ 34 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้า
ประชุม
หนังสื อมอบฉันทะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดกําหนดไว้ซ่ ึ งอย่างน้อย
ต้องมี รายการดังต่อไปนี้

(ก) จํานวนหุ น้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยู่
(ข) ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ และ
(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ในการออกเสี ยงลงคะแนน ผูร้ ับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนคะแนนเสี ยงที่ผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู ้ ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุ มก่อนลงคะแนนว่าตนจะ
ออกเสี ยงแทนผูม้ อบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้ อบฉันทะและจํานวนหุ ้นที่ผมู ้ อบฉันทะถือ
อยูด่ ว้ ย
ข้อ 35 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุ ม
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น
นับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากการประชุมผู ้
ถือหุ ้นเป็ นการเรี ยกเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป แต่ถา้ การประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น
มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้เรี ยกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไป
ยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีผูถ้ ื อหุ ้น
ตามจํานวนที่กาํ หนดข้างต้นเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่ อยู่ห รื อไม่
สามารถปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุ ม ถ้า ไม่ มี รองประธาน
กรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุม
ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุ มหรื อบุคคลซึ่ งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุมให้เป็ นไป
ตามลําดับระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ที่ประชุ มจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุม

เมื่อที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อเรื่ องที่ผู ้
ถือหุ น้ เสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็ จแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้
ที่ประชุ มกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุ มในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3)
วันและต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
ข้อ 38 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามจํานวนหุ ้นที่ตนถื ออยู่
โดยหุ น้ แต่ละหุ น้ มีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุ น้
ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ส่ ว นได้เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ อ งใด ผู ้ถื อ หุ ้ น ดัง กล่ า วจะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 39 ภายใต้บงั คับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งเข้าร่ วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 40 กรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั
(ข) การออกและเสนอขายหุน้ กู้
(ค) การแก้ไขเพิ่มเต็มหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(ง) การขายหรื อโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(จ) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดหรื อบริ ษทั เอกชน
(ฉ) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่
สําคัญ

(ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั นายทะเบียน
(ซ) การควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั
(ฌ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน และ
(ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ให้มีกิจการอันพึงกระทําดังนี้
(ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(ข) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(ค) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี)
(ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(จ) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และ
(ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)
หมวด 5
การเพิม่ ทุนและการลดทุน
ข้อ 42 บริ ษทั อาจเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นใหม่ได้เมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ ้น
ครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี ที่หุ้นยังจําหน่ ายไม่ครบ หุ ้นที่เหลื อต้องเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อรองรั บ หุ ้นกู้
แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ เท่านั้น
ข้อ 43 บริ ษ ทั อาจเสนอขายหุ ้นเพิ่ม ทุ นแก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ ม ตามส่ วนหรื อแก่ ป ระชาชนหรื อบุ ค คลอื่ น ไม่ ว่า
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนก็ได้ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 44 บริ ษ ทั อาจลดทุ นจากจํา นวนที่ จดทะเบี ย นไว้ไ ด้ด้วยการลดมู ล ค่าหุ ้นแต่ ล ะหุ ้นให้ต่ าํ ลงหรื อลด
จํานวนหุ ้นให้น้อยลง ทั้งนี้ บริ ษทั จะลดทุนให้ต่าํ กว่าจํานวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้
เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแล้ว และ
บริ ษทั ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษทั อาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุน
ทั้งหมดได้

หมวด 6
เงินปันผลและเงินสํ ารอง
ข้อ 45 การจ่ายเงินปั นผลประจําปี จะทําได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีกาํ ไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนั้น
และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกําไรจะกระทํามิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงิ นปั นผล
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ข้อ 46 การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ก ระทํา ภายในหนึ่ ง (1) เดื อ นนับ แต่ ว นั ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าว
การจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า (3) วัน
ข้อ 47 ให้บริ ษทั จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า (5) ของกําไร
สุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติให้จดั สรรเงิ นทุ น
สํารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
เมื่ อบริ ษ ทั ได้รับ อนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นแล้ว บริ ษ ทั อาจโอนทุ นสํา รองอื่ น ทุ นสํา รองตาม
กฎหมาย และทุนสํารองส่ วนมูลค่าหุ น้ ตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
ข้อ 48 บริ ษทั อาจพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นได้เมื่อได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้
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บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี
ข้อ 49 รอบปี ทางบัญชีของบริ ษทั เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 50 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี พร้ อมรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เพื่อ

เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในการประชุ มสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิภายในกําหนดสี่ (4)
เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบปี ทางบัญชี
ข้อ 51 คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ มี ก ารจดบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และข้อ มติ ท้ งั หมดของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และของที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นลงไว้ใ นสมุ ดโดยถู ก ต้อง สมุ ดนั้นให้เก็บ รั ก ษาไว้ ณ
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่ อของผูเ้ ป็ นประธานในการประชุ มซึ่ ง
ได้ลงมติหรื อในการประชุ มถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็ นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่ องที่ปรากฏอยู่
ในรายงานการประชุมนั้น มติและการพิจารณาที่บนั ทึกไว้ให้ถือว่าได้ดาํ เนินการไปโดยถูกต้อง
ข้อ 52 ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนที่ผูส้ อบบัญชี ข อง
บริ ษทั ควรได้รับทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอาจเลื อกผูส้ อบบัญชี ผูซ้ ่ ึ ง
ออกไปนั้น กลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 53 ผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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บทเพิม่ เติม
ข้อ 54 ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี้

