หน้ า 1 ของจานวน 10 หน้ า
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1. บททัว่ ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัค (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 2. การออกหุ้น
ข้อ 4. หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อหุ ้นมี มูลค่าหุ ้นเท่ากัน และเป็ นหุ ้นชนิ ดที่ต้อง
ชาระค่าหุ น้ เต็มจานวนมูลค่าของหุ น้
บริ ษ ัท อาจออกหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ หุ ้ น กู้ หุ ้ น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ หรื อ หลัก ทรั พ ย์อื่ น ใดได้ต าม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เสนอขายแก่ ประชาชนใด้ และการเปลี่ ยนแปลงสภาพหุ ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ การแปลงสภาพหุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ์ ให้ เ ป็ นหุ ้ น สามัญ ให้ ก ระท าใด้ท้ งั นี้ ภายใต้บ งั คับ
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 5. ใบหุ น้ ของบริ ษทั นี้เป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือหุ น้ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคนลงลายมือชื่ อ
หรื อพิมพ์ลายมื อชื่ อก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการจะมอบให้นายทะเบี ยนหุ ้นลงชื่ อหรื อพิมพ์ลายมื อชื่ อแทนก็ได้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ ้นของ
บริ ษทั วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ น้ กาหนด
ข้อ 6. การออกใบหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นจะกระทาภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้ชาระค่าหุ ้นจนครบเต็ม
จานวนแล้ว กรณี จาหน่ายหุ น้ ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 2 ของจานวน 10 หน้ า
ข้อ 7. ใบหุ ้นฉบับใดสู ญหาย ถูกทาลาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุ ้นอาจขอให้บริ ษทั
ออกใบหุ น้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยบริ ษทั จะออกใบหุ น้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ในกรณี ใบหุ ้นสู ญหายหรื อถู กทาลาย ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
และหลักฐานอื่น เพื่อยืนยันข้อเท็จจริ งที่จาเป็ นตามสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั กรณี ใบหุ น้ ลบเลือนหรื อชารุ ดผูถ้ ื อ
หุ น้ ต้องเวนคืนใบหุ น้ เดิมให้แก่บริ ษทั
ใบหุน้ ฉบับใดซึ่งได้สูญหาย หรื อลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ และใบหุ น้ ใหม่ได้ออกแทนแล้วให้
ถือว่าใบหุ น้ เก่านั้นเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 8. บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุ ้นของบริ ษทั ฯ เองได้ตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ในกรณี ซ้ื อหุ ้นคืนไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ให้คณะกรรมการมีอานาจตัดสิ นใจ
และดาเนิ นการซื้ อหุ ้นคืนที่ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว หากการซื้ อหุ ้นคื นเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้วให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อนดาเนินการ
หมาดที่ 3. การโอนหุ้น
ข้อ 9. หุ ้นของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถื อหุ ้น
อยูใ่ นบริ ษทั เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายทั้งหมด
ข้อ 10. การโอนหุ ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่ งมอบใบหุ น้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้ น ใช้ ย ัน บริ ษัท ได้ เ มื่ อ บริ ษัท ได้ รั บ ค าร้ อ งขอให้ ล งทะเบี ย นโอนหุ ้ น แล้ว และใช้ ย ัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อบริ ษทั เห็ นว่าการโอนหุ ้นนั้นถู กต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ ้นภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ หากการโอนหุ น้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ นื่ คาร้องภายใน 7 วัน
เมื่อหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การโอนหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 3 ของจานวน 10 หน้ า
ข้อ 11. กรณี ผูร้ ับโอนหุ ้นประสงค์จะได้ใบหุ ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริ ษทั โดยทาเป็ นหนังสื อลงลายมือ
ชื่ อของผูร้ ั บ โอนหุ ้น และมี พ ยาน 1 คนลงลายมื อชื่ อรั บ รองพร้ อ มกับ คื นใบหุ ้น เดิ ม ให้แก่ บ ริ ษ ทั ให้บ ริ ษ ัท
ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 7 วัน และออกใบหุ น้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 12. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มี อยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลเดี ย วหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุ ม สามัญประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ใด้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกัน
ว่า ผู ใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไป ให้ ก รรมการคนที่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้น เป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 15. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 4 ของจานวน 10 หน้ า
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 18
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลื อกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาครา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 18. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 19. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 21. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ใด้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 5 ของจานวน 10 หน้ า
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 22. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้ นไป อาจร้ องขอให้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการได้ ในกรณี น้ ี ให้ประธาน
กรรมการกาหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิ บตั ิ หน้า ที่ใ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษ ทั
ตลอดจน มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 24. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่ นที่ ป ระกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบข้อเท็จจริ งในการประชุมใหญ่ก่อนที่ตนจะได้รับแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้
ข้อ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อ
ถือหุ น้ หรื อหุ น้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 26. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใคตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 28. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อ
กรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 6 ของจานวน 10 หน้ า
คณะกรรมการอาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 29. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานของบริ ษทั อานาจเช่ นว่านี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคนของบริ ษทั กระทาแทนก็ได้
(2) กาหนดจ่ายเงินบาเหน็จรางวัลแก่พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อบุคคลใดที่ทากิจการ
ให้กบั บริ ษทั โดยจะเป็ นผูท้ าการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้
(3) กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(4) ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลาย
คน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 30. คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ง กรรมการจัดการหนึ่ ง คนหรื อ หลายคนให้ ดารงตาแหน่ ง ภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการอาจก าหนดขึ้ น และคณะกรรมการอาจมอบหรื อก าหนดอานาจให้แก่ ก รรมการ
ผูจ้ ดั การตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็ นอานาจที่ตามกฎหมายหรื อตามข้อบัง คับนี้ มิได้กาหนดไว้วา่ เป็ น
อานาจของผูถ้ ือหุน้
ข้อ 31. คณะกรรมการมี อานาจเลื อกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร เพื่อ ดาเนิ น
กิ จการอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่ อนไขอย่า งใดก็ใ ด้ กรรมการบริ หารมี สิ ทธิ ไ ด้รับ
ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ท้ ัง นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข อง
กรรมการบริ หารผูน้ ้ นั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
หมวดที่ 5. การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับ
แต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเท่าใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 7 ของจานวน 10 หน้ า
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละสิ บ ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันท าหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้
เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อลังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการ ไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลาย
ซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า
วัน นั บ แต่ ว ัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุ มและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสามครั้งใดจานวน
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 33. การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
จังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 34. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 35. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่า การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้อง
ขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอ ให้นดั

(ลงลายมือชื่ อ)

- ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

หน้ า 8 ของจานวน 10 หน้ า
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง
นี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงข้างมาก
(3) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงว่าในรอบปี ที่ผ่านมากิ จการ
ของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
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- ลายเซ็น-
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กรรมการ

หน้ า 9 ของจานวน 10 หน้ า
หมวดที่ 6. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 38. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 39. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น และต้องจัดทางบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ น อย่างน้อยครั้ งหนึ่ งในรอบ 12 เดื อน อันเป็ นรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในการประชุ มสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน
นี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่ ง เอกสารดัง ต่ อไปนี้ ให้ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมกับหนังสื อนัดประชุ ม สามัญ
ประจาปี
(1) ส าเนางบดุ ล และบัญชี ก าไรขาดทุ นที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้ อมกับ รายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 42. ห้ามมิให้แบ่งเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังยอดขาดทุน
สะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุ น้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็ นว่าบริ ษทั มีผล
กาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุ มคราวต่อไปการจ่ายเงินปั น
ผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ น
หนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการง่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 43. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
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กรรมการ

หน้ า 10 ของจานวน 10 หน้ า
ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 45. ผูส้ อบบัญชี มี อานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลัก ฐานอื่ นใดที่ เกี่ ย วกับรายได้ รายจ่ าย
ตลอดจนทรั พ ย์สิ นและหนี้ สิ นของบริ ษ ทั ในระหว่า งเวลาท าการของบริ ษ ทั ในการนี้ ใ ห้มี อานาจสอบถาม
กรรมการ พนัก งาน ลู ก จ้า ง ผูด้ ารงตาแหน่ ง หน้า ที่ ใ ดๆของบริ ษ ทั และตัว แทนของบริ ษ ทั รวมทั้ง ให้ช้ ี แจง
ข้อเท็จจริ งหรื อส่ งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ได้
ข้อ 46. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบ
ดุ ล บัญชี กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อหุ ้น ให้บริ ษทั
จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ น้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชี ดว้ ย
หมวดที่ 7. บทเพิม่ เติม
ข้อ 47. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซ่ ึ งจาเป็ นหรื อสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
ข้อ 48. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้ดงั นี้

ข้อ 49. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ อง
นั้นๆ ด้วย
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