หน้า 1 ของจานวน 16 หน้า
ข้อบังคับ
ของ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 4. เว้ น แต่ ข้อบั ง คับ นี้ จ ะกาหนดไว้ เป็ น อย่ า งอื่น ให้น าบทบั ญ ญั ติ แห่ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยบริษั ท มหาชนจ ากั ด
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายรวมถึง
กฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท มาใช้บังคับกับบริษัท
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนด
ไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 2 ของจานวน 16 หน้า
หมวด 2
การออกหุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็น
หุ้ น ที่ ช าระค่ า หุ้ น ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากตั ว เงิ น หรื อ ให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม ศิ ล ปะ หรื อ
วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจาลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้
ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
ข้อ 6. ในการชาระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับ
โครงสร้า งหนี้ โดยการออกหุ้น ใหม่ เพื่ อช าระหนี้ แก่เจ้ าหนี้ ต ามโครงการแปลงหนี้ เป็ น ทุน โดยได้ รับ มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชาระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎหมาย
ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้
นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้น
แทน ก็ได้
ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทาหน้าที่เป็น นายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้ง
นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของ
บริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาหนด

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 3 ของจานวน 16 หน้า
ข้อ 9. บุคคลใดได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นาหลักฐาน
อันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน
ในกรณีที่ ใบหุ้นชารุดในสาระสาคัญ หรือลบเลื อน เมื่ อได้น าใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้ บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่
หากใบหุ้น สูญหายหรือถูกทาลาย ให้ผู้ถือหุ้นนาหลักฐานการแจ้งความ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดง
ต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกาหนด
ข้อ 10. การโอนหุนใหกระทาไดโดยไมมีขอจากัด เวนแตเมื่อปรากฏวาการโอนหุนรายใดที่มีหรือจะมีผลให
(1) มีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกว่าอัตราสวนตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินกาหนด
(2) บุคคลหนึ่งบุคคลใดและรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุนในบริษัทเกินกว่าอัตราที่กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงินกาหนด
ให้บริษัทแจงใหผู รับโอนจาหนายหุ นของตนเสีย กรณีที่การรับโอนหุ นรายนั้นทาใหผู นั้นมีจานวนหุ้นที่ถือ
ไมเปนไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือทาใหบริษัทมีผู ถือหุ นสัญชาติไทยไมเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เวนแต่บริษัทจะไดรับการผอนผันจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หรือธนาคารแหงประเทศไทย
ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน
การโอนหุ้นดั งกล่าวนั้ น จะใช้ยั นบริษั ทได้ต่ อเมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้
ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้น
ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่ วันที่ได้ รับการร้องขอ
หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องภายในเจ็ด (7) วัน
การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 4 ของจานวน 16 หน้า
ข้อ 12. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจานาหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้ ง นี้ หุ้น ที่ บ ริษั ท ถือไม่ นั บ เป็ น องค์ป ระชุ ม ในการประชุ ม ผู้ ถือหุ้น และจะไม่ มี สิ ท ธิ ในการออกเสี ย ง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษัทจะต้องจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กาหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กาหนดบริษัทจะดาเนินการ
ลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน
หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎหมาย และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลั กทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยด้วย
การซื้ อหุ้น คืน ไม่ เกิน ร้อยละสิ บ (10) ของทุ น ช าระแล้ว ให้เป็ น อานาจของคณะกรรมการบริษั ทในการ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จานวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว บริษัท
จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และบริษัทจะทาการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อ 13. ในกรณี ที่ มี หุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ การแปลงหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น หุ้ น สามั ญ นั้ น กระท าได้ โ ดยให้ ผู้ ถื อหุ้ น ที่ ป ระสงค์
จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคาขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคาขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่
(14) วัน นับแต่วันได้รับคาขอ
ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวั นประชุมผู้ ถือหุ้น บริษั ทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับ ลงทะเบีย น
การโอนหุ้นนั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษั ท
ทุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่น ตามที่เห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จาเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ ถือหุ้น แต่ ล ะคนจะใช้ คะแนนเสี ย งที่ มี อยู่ เลื อกตั้ ง บุ คคลคนเดี ย วหรือหลายคนเป็ น กรรมการก็ไ ด้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ง ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุด ตามลาดั บลงมาเป็นผู้ ได้ รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่ าจานวน
กรรมการที่จะพึ งมีหรือจะพึ งเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีที่ บุ คคลซึ่ งได้ รับการเลื อกตั้งในล าดั บถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอั ต รา ถ้า จ านวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้เป็ น สามส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ให้อ อกโดยจ านวนใกล้ เคี ย งที่ สุ ด กั บ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลั กษณะต้องห้า มตามกฎหมาย เข้า เป็น กรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
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ข้อ 22. ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ คณะกรรมการที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ยั ง คงอยู่ รั ก ษาการ
ในต าแหน่ ง เพื่ อด าเนิ น กิจ การของบริษั ท ต่ อไปเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น จนกว่ า กรรมการชุ ด ใหม่ เข้า รับ หน้ า ที่
เว้นแต่ศาลจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามคาสั่งศาล
คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ก่ อ นวั น ประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า สาม (3) วั น
ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจ านวนหุ้ น ที่ ถื อโดยผู้ ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รั บผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
ข้อ 26. การประชุ มคณะกรรมการ ให้จั ดขึ้น ณ ท้ องที่ อั นเป็ นที่ ตั้ งส านั กงานใหญ่ ของบริษั ท หรือจั งหวั ดใกล้ เคี ยง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
เห็นสมควร ก็อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกาหนด หรือตามที่กาหนดโดยกฎหมายอื่น
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ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุ มหรือ
นัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัดประชุม
เร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนด
วันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 29. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 30. จานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเข้าเป็น
กรรมการในบริษั ทเอกชนหรือบริษั ทมหาชนอื่น ซึ่ง ประกอบกิจการอัน มีส ภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 32. กรรมการต้ อ งแจ้ ง ให้ บ ริษั ท ทราบโดยไม่ ชั ก ช้ า หากมี ส่ ว นได้ เสี ย ในสั ญ ญาที่ บ ริ ษั ท ท าขึ้น ไม่ ว่ า โดยตรง
หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
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ข้อ 33. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่น
คณะกรรมการมีอานาจที่จะขาย หรือจานองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ
ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบ
ข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลั กษณะอื่น ตามข้อบั งคั บหรือตามที่ ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนด
เป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้า งของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการ
ที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง การประชุ ม เช่ น ว่ า นี้ ใ ห้ เ รี ย กว่ า “ประชุ ม สามั ญ ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
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คณะกรรมการจะเรียกประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่ อผู้ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทาหนัง สือ
ในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่า
ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณา
เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนั บรวมกันได้ ไ ม่น้อยกว่ า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
ให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด (7) วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุ ม ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ถือหุ้น จะมอบฉัน ทะให้ผู้ อื่ น เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนตนก็ ไ ด้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้
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ข้อ 40. การประชุ มผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามลาดั บระเบีย บวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสื อนัดประชุ ม เว้นแต่ที่ประชุ ม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุ มครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติ หน้า ที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่ มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ ผู้ ถือหุ้น มี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น พิ เศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุ้น จะไม่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่องนั้ น
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อ 43. การออกเสี ย งลงมติ ใ ด ๆ หรือการอนุ มั ติ กิ จ การใด ๆ ในที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้น จะต้ องได้ รั บ ความเห็น ชอบ
ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และมี สิท ธิออกเสี ย งลงคะแนน เว้ นแต่จ ะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การท า แก้ไ ข หรือเลิ กสัญ ญาเกี่ยวกับ การให้เช่ า กิจ การของบริษั ท ทั้ง หมดหรือบางส่ วนที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
หมวด 5
การเพิ่มทุน และการลดทุน
ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 45. บริษั ทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่ มขึ้นทั้ งหมดหรือบางส่ว นก็ไ ด้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่ว น
จานวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อ 46. บริ ษั ท อาจลดทุ น ของบริ ษั ท จากจ านวนที่ จ ดทะเบี ย นไว้ ไ ด้ ด้ ว ยการลดมู ล ค่ า หุ้ น แต่ ล ะหุ้ น ให้ ต่ าลง
หรือลดจานวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท
มีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาดับที่กฎหมายกาหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสม
เหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่
(14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกาหนดเวลาให้ส่งคาคัดค้านภายในกาหนดสอง (2) เดือน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกาหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสารอง
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อไปยั ง ผู้ ถือหุ้น และให้โ ฆษณาคาบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น
ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 14 ของจานวน 16 หน้า
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า
บริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สาหรับ
หุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 51. บริษั ทต้ องจัดสรรกาไรสุ ท ธิ ประจาปีส่ วนหนึ่ง ไว้ เป็ นทุน สารองไม่ น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่ าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า จานวน
ที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกาไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล หรือจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
นาเงินกาไรสุทธิส่วนที่เกิดขึ้นตามงวดครึ่งปีการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นเงินสารองต่าง ๆ หรือ
เป็นทุนสารองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทได้ และให้คณะกรรมการมีอานาจเปลี่ยนแปลงเงินสารองที่เป็น
เงินกองทุนหรือเงินสารองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสารองตามวรรคหนึ่ง
และทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และ
ทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
หมวด 7
หุ้นกู้
ข้อ 52. การกู้เงิ นของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุ คคลอื่น ให้เป็น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 15 ของจานวน 16 หน้า
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารท า และเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี ตลอดจนการสอบบั ญ ชี ไ ว้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่ งในรอบสิบสองเดือน
อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โดยคณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
และข้ อ มติ ทั้ ง หมดของที่ ป ระชุ ม ลงไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานโดยถู ก ต้ อง และหลั ก ฐานนี้ ใ ห้ เ ก็ บ รั ก ษาไว้
ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทาหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่
หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบก่อน
ข้อ 59. ผู้ส อบบั ญ ชี ให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้น สามั ญ ประจ าปี แต่ ง ตั้ง ทุ กปี โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้น อาจเลือกผู้ ส อบบั ญ ชี
ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกาหนด
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( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

หน้า 16 ของจานวน 16 หน้า
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตาแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามา
เป็นตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
ข้อ 62. ผู้ ส อบบั ญ ชี มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารพิ จ ารณางบดุ ล
บั ญ ชี ก าไรขาดทุ น และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ข องบริษั ท เพื่ อ ชี้ แจงการตรวจสอบบั ญ ชี ต่ อ ผู้ ถื อหุ้ น และ
ให้ บ ริ ษั ท จั ด ส่ ง รายงานและเอกสารของบริ ษั ท ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะพึ ง ได้ รั บ ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง นั้ น แก่
ผู้สอบบัญชีด้วย
หมวด 9
บทเพิ่มเติม
ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้
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( นางศศิธร พงศธร )
กรรมการ

