ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท ปี -52 เคปปี ตอล จํากัด (มหาชน)
หมวด 1. บททัCวไป
ข้ อ 1.

ข้ อบังคับนี -ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท บี-52 แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 2.

คําว่า "บริ ษัท" ในข้ อบังคับนี -หมายถึง บริ ษัท บี-52 แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 3.

ข้ อความอืMนใดทีMมิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี - ให้ ถือและบังดับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาคหลักทรัพย์ทกุ ประการ
หมวด 2. การออกหุ้น

ข้ อ 4.

หุ้นของบริ ษัทป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชืMอผู้ถือ อันเป็ นหุ้นทีMต้องชําระครัง- เดียวจนเต็มมูลค่า หรื อเป็ นหุ้นทีMชําระหุ้น
ด้ ว ยทรั พ ย์ สิ น อืM น นอกจากตัว เงิ น หรื อ ให้ ใ ช้ ลิ ข สิ ท ธิ[ ใ นงานวรรณกรรม ศิ ล ปะ หรื อ วิ ท ยาศวสตร์ สิ ท ธิ บัต ร
เครืM อ งหมายการค้ า แบบหรื อ หุ้น จํ า ลอง แผนผัง สูต ร หรื อ กรรมวิ ธี ลับ ใด ๆ หรื อ ให้ ใ ช้ ข้ อ สนเทศ เกีM ย วกับ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถํ -าบุคคลตังแต่
- สองคนขึ -นไปจองซื -อหรื อถือหุ้นร่ วมกัน ต้ องแต่งตังให้
- บคุ คลหนึงM ใน
จํานวนนันเป็
- นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีสิทธิ ทีMจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อืMนใดได้
ตามทีMกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้ อ a.

บริ ษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นทีMจคทะเบียนไว้ ก็ได้ ในกรณีนี -บริ ษัทต้ องให้ ผ้ จู องหุ้นส่งใช้ จํานวนเงินทีMสงู
กว่ามูลค่าหุ้นหร้ อมกับงินค่าหุ้น และนํางินหุ้นส่วนทีMเกินนี -ตังเป็
- นทุนสํารองส่วนลํ -ามูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุน
สํารองตามกฎหมาย

ข้ อ 6.

ในการชําระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื -อจะขอหักกลบลบหนีก- ับบริ ษัทไม่ได้ ทัง- นี - เว้ นแต่ในกรณี ทีMบริ ษัทปรับ
โครงสร้ างหนี -โคยการออกหุ้นใหม่ เพืMอชําระหนี -แก่เจ้ าหนี -ตามโครงการแปลงหนี -เป็ นทุน โดยได้ รับมติทีMประชุมผู้
ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึMงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพืMอชําระหนี แ- ละโครงการเปลงหนี เ- ป็ นทุนตามวรรคก่อน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีM
กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง

ข้ อ 7.

ใบหุ้นของบริ ษัทเป็ นชนิดระบุชืMผ้ ถู ือหุ้น และต้ องมีกรรมการอย่างน้ อยหนึMงคนลงหรื อพิมพ์ลายมือชืMอ แต่บริ ษัท
อาจมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อบุคคลภายนอกทีMตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทําหน้ าทีMเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท และให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นผู้ลง
ลายมือชืMอในใบหุ้นแทนก็ได้ หากบริ ษัทแต่งตัง- บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนาย

ทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท วิ ธี ป ฏิ บัติทีM เ กีM ย วกับ งานทะเบี ย นหุ้น ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามทีM น ายทะเบี ย น
หลักทรัพย์กําหนด
ข้ อ 8.

บริ ษัทจะถือหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของตัวเองมิได้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี (1) บริ ษัทอาจซื -อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทีMออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของทีMประชุมผู้ถือหุ้น ซึMงแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษัทในส่วนทีMเกีMยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปั นผล เนืMองจากผู้ถือหุ้นทีM
ออกสียงไม่เห็นด้ วย เห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษัทอาจซื -อหุ้นคืนเพืMอวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการงิน ในกรณีทีMบริ ษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื -อหุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
ทังนี
- - หุ้นทีMบริ ษัทถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และ ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทจะต้ องจําหน่ายหุ้นทีMบริ ษัทซื -อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีMกําหนดในโครงการซื -อหุ้นคืนทีMบริ ษัทกําหนด
ทังนี
- - ในกรณีทีMบริ ษัทไม่สามาถจําหน่ายหุ้นทีMบริ ษัทซื -อคืนได้ หมดภายในเวลาทีMกําหนค
บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนทีMชําะแล้ ว โคยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนทีMจําหน่ายไม่ได้
การซื -อหุ้น การจําหน่ายหุ้นทีMซื -อคืน และการตัดหุ้นทีMซื -อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื -อหุ้นคืน หรื อ
ราคาเสนอขายหุ้นทีMซื -อคืน หรื อกรณีอืMนใดทีMเกีMยวซ้ องกับการซื -อหุ้นคืนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตาม หลักกณฑ์และ
วิธีการทีMกําหนดในกฎกระทรวง

ข้ อ 9.

บุคคลใดได้ มาซึงM กรรมสิทธิ[ในหุ้นใด ๆ เนืMองจากการตายหรื อล้ มละลายของผู้ถือหุ้น เมืMอได้ นําหลักฐานอันชอบ
ด้ วยกฎหมายมาแสดงต่อบริ ษัทครบถ้ วนแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีM
ได้ รับหลักฐานครบถ้ วน
ในกรณีทีMใบหุ้นชํารุดในสาระสําคัญหรื อลบเลือน เมืMอได้ นําใบหุ้นเดินมาวนคืนให้ บริ ษัทออกใบหุ้นให้ ใหม่ หากใบ
หุ้นสูญหายหรื อถูกทําลาย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นนําหลักฐานการแจ้ งความจากพนักงานสอบสวนหรื อหลักฐานอืMนอันสมควร
มาแสดงต่อบริ ษัท ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีMได้ รับคําขอ
หมวด 3.การโอนหุ้น

ข้ อ 10. หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นทีMถือโดยคนต่างด้ าวในขณะหนึMงต้ องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละสีMสิบเก้ า (49) ของจํานวนหุ้นทีMจําหน่ายได้ ทงหมด
ัการโอนหุ้นรายใดทีMจะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของ
คนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริ ษัทรายนันได้
ข้ อ 11. การโอนหุ้นนันย่
- อมผลสมบูรณ์มืMอผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชืMอผู้รับโอน และลงลายมือชืMอของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และได้ มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นดังกล่าวนัน- จะใช้ ยนั บริ ษัทได้ ต่อเมืMอบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นและการใช้ ยนั
บุคคลภายนอกได้ ตอ่ เมืMอบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ นทีMเรี ยบร้ อยแล้ ว เมืMอบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ อง

ตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสีM (14) วัน นับแต่วนั ทีMได้ รับคําร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ืMน คําร้ องขอภายในเจ็ด (7) วันนับเต่วนั ทีMได้ รับคําร้ องขอ
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับกการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ให้
การโอนหุ้นป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ข้ อ 12. กรณีทีMผ้ รู ับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ทําคําร้ องขอต่อบริ ษัทโดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือชืMอของ
ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้ อยหนึงM (1) คน ลงลายมือชืMอรับรองลายมือชืMอนัน- พร้ อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิม หรื อ
หลักฐานอืMนไห้ แก่บริ ษัท ในการนี - หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันถู
- กต้ องตามกฎหมายแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ และออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายในหนึMง (1) เดือนนับ
แต่วนั ทีMได้ รับคําร้ องขอนันข้ อ 13. ในกรณีทีMบริ ษัทมีห้ ุนบุริมสิทธิ ให้ ห้ ุนบุริมสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้น
สามัญนัน- กระทําได้ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีMประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยืMนคําขอแปลงหุ้นต่อบริ ษัทพร้ อมกับส่งมอบ
ใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึMง ให้ มีผลนับแต่วนั ยืMนคําขอ ในการนี -ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ูขอภายในสิบสีM
(14) วันนับแต่วนั ได้ รับคําขอ
ข้ อ 14. ในระหว่างยีMสิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง- บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่างหน้ า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสีM (14)
วัน ก่อนวันเริM มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
หมวด 4. คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึMง ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึMง
หนึMงของจํานวนกรรมการทังหมด
ต้ องมีถิMนทีMอยู่ในราชอาณาจักร และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรมการด้
วยกัน
เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอืMนตามทีMเห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้ าทีMตามข้ อบังคับในกิจการซึงM ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้ อ 16. กรรมการของบริ ษัท จะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 17. ให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรมการตามหลั
ณกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงM มีคะแนนเสียงก่จํานวนหุ้นทีMตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีMมีอยู่เลือกตังบุ
- คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีทีM
เลือกตังบุ
- คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุค คลซึMง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสูง สุด ตามลํ า ดับ ลงมา เป็ น ผู้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตัง- เป็ น กรรมการเท่ า จํ า นวน
กรรมการทีMจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
ง- นัน- ในกรณีทีMบุคคลซึMงได้ รับการเลือกตังในลํ
- าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจํานวนกรมการทีMจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
ง- นันให้
- ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชี -ขาด

ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง- กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึMงในสาม (1/3) โคย
อัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีMสดุ กับสัดส่วนหนึงM ใน
สาม (1/3)
กรมการทีMจะต้ องออกจากตําหน่งในปี แรณละปี ทีMสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
- จบั สลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการทีMอยูใ่ นตําแหน่งนานทีMสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการซึงM พ้ นจากตําแหน่งตามวาระนี -อาจได้ รับเลือกให้ เข้ ามารับตําเหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 19. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการอาจพ้ นจากตําแหน่งเมืMอ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัด หรื อกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีMประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคําสังM ให้ ออก
ข้ อ20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยืMนใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีMใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
กรรมการซึงM ลาออกตามวรรคหนึMง จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 21. ในกรณีทีMตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะหตุอืMนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึงM
มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึMงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ตําแหน่งกรมการได้ เพียงเท่าวาระทีMยงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีMตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึMงจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวน
กรรมการทีMยงั เหลืออยู่
ข้ อ 22. ในกรณีทีMกรรมการพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
ให้ คณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตําแหน่ง
เพืMอดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปเพียงเท่าทีMจําเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ ารับหน้ าทีM เว้ นแต่ศาลจะมีคําสังM
เป็ นอย่างอืMน ในกรณีทีMคณะกรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามคําสังM ศาล
คณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่ง ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพืMอเลือกตังคณะกรรมการแทนชุ
ดใหม่ภายใน
หนึMง (1) เดือน นับแต่วนั พ้ นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบสีM (14) วัน ก่อน

วันปะชุม และ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมตัวย โดย
จะต้ องโฆษณาป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 23. ทีMประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําเหน่งก่อนถึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงM มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงM
หนึงM (1/2) ของจํานวนหุ้นทีMถือ โดยผู้ถือหุ้นทีMมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 24. คณะกรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
งปวงของบริ
ษัท และมีอํานาจหน้ าทีMดําเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และตามมติของทีMประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ บคุ คลหนึงM หรื อหลายคน ปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึงM แทนคณะกรรมการก็ได้
ข้ อ 25. คณะกรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง- การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทให้ จดั
ขึ -น ณ ท้ องทีMอนั เป็ นทีMตงสํ
ั - านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียง
การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการชุด ย่อ ยของบริ ษั ท สามารถจัต ให้ มี ก ารประชุม ผ่านสืMอ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทีMกําหนดไว้ ในกฎหมายหรื อประกาศทีMเกีMยวข้ อง
ข้ อ 26. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ซงึM ได้ รับมอมหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นเร่ งด่วนเพืMอรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืMนและกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็
- ได้
ข้ อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงM หนึงM ของจํานวนกรรมการทังหมด
จึงจะ
ครบป็ น องค์ ป ระชุม ในกรณี ทีM ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นทีM ป ระชุม หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้ า ทีM ไ ด้ ถ้ า มี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าทีMได้ ให้ กรรมการซึงM มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงM เป็ นประธานในทีMประชุม
การวินิจฉัยชี -ขาดของทีMประชุมให้ ถือเสียงบ้ างมาก
กรรมการคนหนึงM มีเสียงหนึงM เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึงM มีสว่ นได้ เสียในเรืM องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรืM องนัน- ในกรณีทีMคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีMประชุมออกเสียงเพิMมขึ -นอีกเสียงหนึงM เป็ นเสียง
ชี -ขาด
ข้ อ 28. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อนิติบคุ ดลอืMนใด ทีMประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัทไม่ว่าจะทําเพืMอประโยชน์ ตนหรื อประ โยชน์ ผ้ ูอืMน เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีMจะมีมติ
แต่งตังข้ อ 29. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากส่วนได้ เสียในสัญญาทีMบริ ษัททําขึ -น ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม
หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิMมขึ -นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ

ข้ อ 30. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ทีMประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย- ประชุม บํ า เหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนในลัก ษณะอืM น ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามทีMทีMประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงM อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
จะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไปหรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียM นแปลงก็ได้
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทซึงM ได้ รับเลือกตังเป็
- นกรรมการในอัน
ทีMจะได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีMเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 31. จํานวนหรื อชืMอกรรมการผู้มีอํานางลงลายมือชืMอผูกพันบริ ษัทได้ นนั - ให้ กรรมการสองคนลงลายมือชืMอร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท โดยทีMประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชืMอกรรมการผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชืMอผูกพันบริ ษัทได้
หมวด 5. การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ -น ณ ท้ องทีMอนั เป็ นทีMตงสํ
ั - านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีM (4) เดือน นับแต่วนั สิ -นสุด
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืMนนอกจากทีMกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถื อหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมืMอใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นหนึMงคนหรื อหลายคน ซึMงมีห้ ุนนับ
รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละสิ บ (10) ของจํ า นวนหุ้น ทีM จํ า หน่ า ยได้ ทัง- หมด จะเข้ า ชืM อ กัน ทํ า หนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมืMอใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืM องและเหตุผลในการทีMขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนีค- ณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีสM บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ทีMได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีMคณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
งM เข้ าชืMอ
กันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืMน ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามทีMบงั คับไว้ นนจะเรี
ัยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีMสบิ ห้ า (45) วันนับ
แต่วนั ครบกําหนดระยะวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ- ห้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีMคณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีMเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีทีMปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีMเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง- ใด จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึMง มาร่ ว มประชุม ไม่ค รบเป็ น องค์ ป ระชุม ตามทีM กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บัง คับ นี - ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสามต้ อ งร่ ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยทีMเกิคจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง- นันให้
- แก่บริ ษัท
ข้ อ 34. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
- คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานทีM วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืM องทีMจะเสนอต่อทีMประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรืM อง
ทีMจะเสนอเพืMอทราบ เพืMออนุมตั ิ หรื อเพืMอพิจารณา พร้ อมทัง- ความเห็นของคณะกรรมการในเรืM องดังกล่าวและ
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหนาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่าสาม (3) วัน

ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยีMสิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึMงหนึMงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึMง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีMจําหน่ายได้ ทงหมด
ัจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีMปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง- ใดเมืMอล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึMง (1) ชัวM โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงM มาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีMกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน- ได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน- มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง- หลังนี ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืMนข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชืMอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีMนายทะเบียนหลักทรั พย์ ของบริ ษัท
กําหนดโดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงM ประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีMประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี (1) จํานวนหุ้นทีMผ้ มู อบฉันทะนันถื
- ออยู่
(2) ชืMอผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครัง- ทีMของการประชุมทีMมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37. ประธานกรรมการป็ นประธานทีMประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีMประธานกรรมการ ไม่อยู่ในทีMประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าทีMได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีMได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงM มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึงM เป็ นประธานในทีMประชุม
ข้ อ 38. ในการออกสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ืห้ นุ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีMตนถืออยู่โดยถือว่าหนึงM (1) หุ้นมีหนึงM (1) เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผยเว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ า (5) คนร้ องขอ และทีMประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
- เป็ นไปตามทีMประธานทีMประชุมกําหนด
ข้ อ 39. มติของทีMประชุมผู้ถือหุ้นนัน- ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี (1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงM มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีMประชุมออกเสียงเพิMมขึ -นอีกเสียงหนึงM เป็ นเสียงชี -ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี - ในถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงM มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
อบางส่วนทีMสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืMน
(ข) การซื -อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืMนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกีMยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
อบางส่วนทีMสําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืMนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการร่ วมกิจการกับบุคคลอืMนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิMมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิMมทุน หรื อ การลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อืMนใด ตามทีMกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
(ช) การควบ หรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการทีMทีMประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีMแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ทีMผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลหรื องบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ -นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
(3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตัง- กรรมการใหม่แ ทนกรมมการทีM พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ และกํ า หนดค่า ตอบแทน
กรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
- ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืMน ๆ
หมวด 6. การเพิCมทุน และการลดทุน
ข้ อ 41. บริ ษัทอาจเพิMมทุนจากจํานวนทีMจดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิMมเติม ซึงM จะกระทําได้ เมืMอ
(1) หุ้นทังหมดได้
ออกจําหนายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีทีMห้ นุ ยังจําหน่ายไม่หมด หุ้นทีM
เหลือต้ องเป็ นหุ้นทีMออกเพืMอรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีMจะซื -อหุ้น
(2) ทีMประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงM
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3) นํามติเพิMมทุนนันไปจดทะเบี
ยนเปลีMยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสีM (14) วันนับแต่วนั ทีM
ทีMประชุมลงมติดงั กล่าว

ข้ อ 42. บริ ษัทอาจเสนอขายหุ้นทีMเพิMมขึ -นทังหมดหรื
บางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ตามส่วนจํานวนทีMผ้ ู
ถือหุ้นแต่ะคนมีอยู่แล้ วก่อน หรื อจะเสนอขายต่อประชาชน หรื อบุคคลอืMนไม่ว่าทังหมดหรื
อแต่บางส่วนก็ได้ ทังนี
- ตามมติของทีMประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 43. การจัดสรรหุ้นเพิMมทุนนัน- ทีMประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้กําหนดราคาหุ้น
จํานวนหุ้นทีMจะออกจําหน่ายในแต่ละคราว วันทีMจําหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอืMนทีMเกีMยวข้ องได้ ทกุ ประการ
ข้ อ 44. บริ ษัทอาจลดทุนของบริ ษัทจากจํานวนทีMจดทะเบียนไว้ ได้ ด้ วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตํMาลงหรื อลดจํานวน
หุ้นให้ น้อยลง โดยมติทีMประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะเนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
ถือหุ้นซึงM มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะเนน
บริ ษัทจะลดทุนลงไปให้ ตํMากว่าจํานวนหนึMงในสีM (1/4) ของทุนทังหมดไม่
ได้ เว้ นแต่ในกรณีทีMบริ ษัทมีผลขาดทุน
สะสมและได้ มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับทีMกฎหมายกําหนดแล้ ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่
บริ ษัทอาจจะลดทุนให้ เหลือตํMากว่าจํานวนหนึงM ในสีM (1/4) ของทุนทังหมดได้
การลดทุนให้ เหลือตํMากว่าหนึงM ในสีM (1/4) ของทุนทังหมดตามวรรคสอง
ต้ องได้ รับมติทีMประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้ ถือหุ้นซึงM มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และนํามตินนไปจดทะเบี
ัยนภายในสิบสีM (14) วันนับแต่วนั ทีMทีMประชุมลงมติ
ข้ อ 45. เมืMอบริ ษัทประสงค์จะลดทุน ต้ องมีหนังสือแจ้ งมติการลดทุนไปยังเจ้ าหนี -ของบริ ษัททราบภายในสิบสีM (14) วันนับ
แต่วนั ทีMทีMประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกําหนดวลาให้ สงัM คําคัดค้ าน ภายในกําหนดสอง (2) เดือนนับแต่วนั ทีMได้ รับ
หนังสือแจ้ งมตินนและให้
ัโฆษณามติดงั กล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลาสิบสีM (14) วันด้ วยโดยจะต้ อง
โฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวด 7. เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลประเภทอืMนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีMบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงิน
ปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายปั นผลต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากทีMประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีMบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีMจดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิMมทุนแล้ ว บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลทัง- หมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยได้ รับความเห็นชอบจากทีM
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้ อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง- คราว เมืMอเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอทีMจะทําเช่นนันและเมื
Mอได้ จา่ ยเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึMง (1) เดือน นับแต่วนั ทีMทีMประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
- - ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
งสือพิมพ์เป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย

ข้ อ 48. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงM ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี -จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุนสํารอง
อืMน ตามทีMเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมืMอบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากทีMประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสํารองอืMน ทุนสํารองตามกฎหมายและทุน
สํารองส่วนลํ -ามูลค่าหุ้นตามลําดับ เพืMอชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
หมวด 8.การบัญชี การงินและการสอบบัญชี
ข้ อ 49. รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริM มตังแต่
- ในวันทีM 1 มกราคม และสิ -นสุดลงในวันทีM 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 50. คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ไว้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่า
ด้ วยการนัน- และต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง- หนึMงในรอบสิบสอง (12) เดือน
อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
ข้ อ 51. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ -นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อทีM
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพืMอพิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรว
สอบให้ เสร็ จก่อนนําเสนอต่อทีMประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 52. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี -ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีMผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
ข้ อ 53. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น และข้ อมติทงหมดของที
ัMประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนี -ให้ เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท หรื อมอบหมายให้ บคุ คลใดทําหน้ าทีMเก็บรักษาไว้ ในท้ องทีMอนั เป็ นทีMตงสํ
ั - านักงานใหญ่หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้ งให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบก่อน
ข้ อ 54. ให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
- ้ สอบบัญชีทกุ ปี โดยทีMประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึM ออกไป
นัน- กลับเข้ ารับดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ ทีMประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนทีMผ้ สู อบบัญชีควรได้ รับ
ข้ อ 55. ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต้ องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีMใด ๆ ในบริ ษัท
ข้ อ 56. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอืMนใดทีMเกีMยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี -สินของบริ ษัท ในระหว่างวลาทําการของบริ ษัท ในการนี -ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้
ดํารงตําแหน่งหน้ าทีMใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
- ชี -แจงข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสารหลักฐาน
เกีMยวกับการดําเนินการของบริ ษัทได้

ข้ อ 57. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี -แจงป็ นหนังสือเสนอต่อทีMประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้ าทีMเข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทุกครั ง- ทีMมีการพิจารณางบดุล บัญชี กําไรขาดทุน และปั ญหาเกีM ยวกับบัญชี ของบริ ษัทเพืMอชี แ- จง
การตรวสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัททีMผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครัง- นันแก่
- ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวด 9.บทเพิCมเติม
ข้ อ 58. ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี -

