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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)”
ข้อ 2. ค าว่า “บริ ษ ัท ” ในข้อ บัง คับ นี้ ให้ ห มายถึ ง บริ ษ ัท ผาแดงอิ น ดัส ทรี จ ากัด (มหาชน) เขี ย นเป็ น
ภาษาอังกฤษดังนี้ “PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED”
และตราบริ ษทั ให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้น้ ี

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม และรวมถึงกฎหมาย
อื่นที่มีผลใช้บงั คับหรื อเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั
หมวดที่ 2 การออกหุ้น
ข้อ 4. หุ้นทุกหุ้นของบริ ษทั เป็ นหุ้นสามัญ มี มูลค่าไม่ต่ากว่าหุ้นละห้า (5) บาท และเป็ นหุ้นที่ตอ้ งชาระค่า
หุน้ เป็ นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ ้น ทั้งนี้บริ ษทั อาจออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ หุน้ กู้ หุน้ บุริมสิ ทธิหรื อหุ ้นกู้
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 5. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ
ในการชาระค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้ หรื อผูซ้ ้ือหุน้ จะขอหักกลบลบหนี้กบั บริ ษทั ไม่ได้

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบจะต้องประทับตราสาคัญของบริ ษทั และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน
ลงหรื อ พิ ม พ์ไ ว้ แต่ ท้ ัง นี้ คณะกรรมการจะมอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหุ ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
ในกรณี ที่ บ ริ ษัท มอบหมายให้ บ ริ ษัท ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จ า กัด หรื อ
นายทะเบียนหุ้นอื่นใด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษทั วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั
ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุน้ กาหนด
ข้อ 7. บริ ษทั จะออกใบหุ ้นให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริ ษทั หรื อนับแต่วนั ที่ได้รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีบริ ษทั จาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษทั หรื อภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 8. ในกรณี ที่ใบหุ ้นฉบับใดสู ญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยให้ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียมตามอัตราสู งสุ ด
ที่กฎหมายกาหนดให้เรี ยกได้
ในกรณี ใ บหุ้ น สู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลาย ผู ้ถื อ หุ้ น จะต้อ งน าหลัก ฐานการแจ้ง ความต่ อ พนัก งาน
สอบสวน หรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั
ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่า
เป็ นอันยกเลิก และในกรณี ใบหุน้ ลบเลือนหรื อชารุ ด ผูถ้ ือหุน้ ต้องเวนคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริ ษทั
ข้อ 9. บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1)

บริ ษ ัท อาจซื้ อ หุ ้ น คื น จากผู ถ้ ื อ หุ ้ น ที่ อ อกเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
ซึ่ งอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน
และสิ ทธิในการรับเงินปั นผล เนื่ องจากผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รั บ
ความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ น ในกรณี ที่บริ ษทั มี กาไร
สะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุ ้นคืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหา
ทางการเงิน

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ทั้งนี้ หุ ้นที่บริ ษทั ถืออยู่น้ นั จะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิ ในการ
ออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิในการรับเงินปันผล
บริ ษทั จะต้องจาหน่ ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนตามวรรคแรก ภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่
บริ ษ ทั ไม่ จาหน่ า ยหรื อจาหน่ า ยไม่หมดภายในระยะเวลาที่ ก าหนด บริ ษ ทั จะดาเนิ นการลดทุ น
ที่ชาระแล้ว โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้อหุน้ คืน การจาหน่ายหุ ้น และการตัดหุน้ จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 10. เมื่อบริ ษทั มีสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในการซื้ อหุ ้นของ
บริ ษทั คืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นการซื้ อหุ ้นดังกล่าวมีจานวนไม่เกิน
กว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการอนุมตั ิการ
ซื้อหุน้ คืนดังกล่าว
หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อ 11. หุ ้นของบริ ษทั โอนได้โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ ้นนั้นเป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ ้นอยู่ใน
บริ ษทั เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้า (49) ของจานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้ว
ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผูโ้ อนกับผูร้ ับโอน และส่ งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ้นใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่อบริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริ ษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
บริ ษทั จะทาการลงทะเบียนการโอนหุ ้น หรื อหากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์
บริ ษทั จะแจ้งแก่ผยู ้ นื่ คาร้อง ทั้งนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
เมื่อหุ้นของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ ผู ้รั บ โอนหุ้ น ประสงค์จ ะได้รั บ ใบหุ้ น ใหม่ ให้ ร้ อ งขอต่ อ บริ ษ ัท โดยท าเป็ นหนัง สื อ
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอนหุ้นและมีพยานหนึ่ง (1) คนเป็ นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมกับคืน

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ใบหุ ้นเดิมให้แก่บริ ษทั ให้บริ ษทั ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 13. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษ ทั ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยได้รับการพิ จารณาเลื อกตั้ง จาก
ที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ้น และกรรมการของบริ ษทั จะถือหุ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 14. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสี ยง

(2)

ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุ ค คลที่ ไ ด้รับ คะแนนสู งสุ ดตามล าดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลื อกเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

(4)

ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 15. ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอี กคน
หนึ่ งเป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ และให้กรรมการผูจ้ ดั การมี อานาจและหน้าที่ ตามที่ไ ด้กาหนดไว้ใ น
ข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ น
รองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
มติของคณะกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวให้ถือเสี ยงข้างมาก
ข้อ 16. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ดงั นี้

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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(1)

จัด การบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้อ บัง คับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ัท และมติ ของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

(2)

กาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้

(3)

ก าหนดจ่ า ยเงิ นบ าเหน็จรางวัลแก่ พ นักงานหรื อลู กจ้า งของบริ ษทั หรื อของบุ ค คลใด ๆ
ที่กระทากิจการให้กบั บริ ษทั โดยจะเป็ นผูท้ าการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้ ยกเว้นบาเหน็จ
บานาญ หรื อสิ่ งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ

(4)

พิจารณารายงานการวางแผนการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษทั

ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อกรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้แทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
ข้อ 17. กรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูก พันบริ ษ ทั ซึ่ งรวมถึ งการดาเนิ นการใด ๆ ให้เป็ นไปตามมติ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั (ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ”) คือกรรมการ
สอง (2) คนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั ได้
กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั อาจมอบอานาจให้บุคคลใด ๆ มีอานาจกระทาการแทนตนได้
เป็ นครั้งคราวไป
ข้อ 18. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีข้ ึนอย่างน้อยปี ละสี่ (4) ครั้ง แต่ละครั้งห่ างกันไม่เกินสาม (3)
เดือน วัน เวลาและสถานที่ประชุมนั้นให้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของประธานกรรมการบริ ษทั
ข้อ 19. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่ ง
หนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ น
รี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 20. ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ต้องมี ก รรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการบริ ษ ัท ไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี
รองประธานกรรมการบริ ษทั ให้รองประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริ ษทั หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง (1) ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มี
สิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้า คะแนนเสี ย งเท่า กัน ให้ป ระธานในที่ ป ระชุ มออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 21. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ ง ให้ ก รรมการบริ ษ ทั ออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัต รา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่ วน 1 ใน 3 กรรมการบริ ษทั ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั มหาชนจากัด นั้น ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่ งมานานเท่า ๆ กันเป็ นจานวนมากกว่าจานวน
กรรมการที่ ต้อ งพ้น จากต าแหน่ ง ในคราวนั้น ให้ ก รรมการดัง กล่ า วพ้น จากต าแหน่ ง โดยใช้วิธี
จับสลาก
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับตาแหน่งใหม่ได้
ข้อ 22. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริ ษทั พ้นตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ศาลมีคาสั่งให้ออก

(5)
(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ข้อ 23. กรรมการบริ ษทั คนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกถึงบริ ษทั
ข้อ 24. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลงก่อนครบกาหนดวาระ เพราะเหตุ ตาย ลาออก หรื อเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมีคุณสมบัติ
และลักษณะไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ถ้ากรรมการบริ ษทั ที่พน้ ตาแหน่งมีอานาจกระทากิ จการผูกพันบริ ษทั ด้วย ก็ให้คณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจยกเลิกอานาจกระทากิจการผูกพันบริ ษทั ดังกล่าว พร้อมทั้งมีอานาจกาหนดให้กรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่ตามวรรคแรกมีอานาจกระทากิจการผูกพันบริ ษทั เท่าอานาจกรรมการบริ ษทั คน
ก่อนด้วย
มติของคณะกรรมการบริ ษทั ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 25. กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าที่จะเป็ นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการบริ ษทั
ที่เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริ ษ ัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น
เพื่อการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่งที่วา่ งลงทั้งหมดเท่านั้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้นดังกล่าวให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่จานวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
ให้บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษ ทั แทนตามกรณี ดังกล่าวอยู่ในตาแหน่ งได้เพีย งเท่าวาระที่ ย งั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน
ข้อ 26. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ความในวรรคหนึ่ งนี้ จะไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
ข้อ 27. ให้กรรมการผูจ้ ดั การที่ได้รับมอบหมาย มีอานาจและความรับผิดชอบในการจัดการและควบคุมการ
ดาเนินกิจการและการจัดการบริ ษทั โดยทัว่ ไปซึ่งรวมถึงการดาเนินงานประจาวันของบริ ษทั
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สอง (2) ชนิด คือ
(1) การประชุมสามัญประจาปี ให้มี ปี ละครั้ ง ภายในสี่ (4) เดื อน นับ แต่ วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ของบริ ษทั
(2) การประชุมวิสามัญ

จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อ
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหุ ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ท้ ัง หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี น้ ี
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นภายในสี่ สิบห้า
(45) วัน นับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้

ข้อ 29. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการบริ ษ ัทจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร
โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดัง กล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 30. ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุม
คราวใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นอาจมอบอานาจให้ผูท้ ี่ บรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
แทนได้ การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสื อลงวันที่ เดือน ปี ที่มอบ ชื่อผูม้ อบฉันทะ จานวนหุ้นที่
(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)

หน้า 9 ของจานวน12 หน้า
ผูม้ อบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผูถ้ ือหุ้น ผูร้ ับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะสาหรับ
การประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนคราวใด และผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ไม่วา่ ผูม้ อบอานาจนั้นจะถือหุน้ มากน้อยเพียงใดก็ตาม
หนังสื อมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 32. ในการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ให้ ป ระธานกรรมการบริ ษ ัท เป็ นประธานของที่ ป ระชุ ม โดยต าแหน่ ง
หากประธานกรรมการไม่ มาประชุ ม ถ้ามี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน
ถ้า ไม่ มี รองประธานกรรมการ ให้ผูถ้ ื อหุ้นที่ มาประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ข้อ 33. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่ง (1) เสี ยงต่อหนึ่ง (1) หุน้
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด

(2)

ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

(

ลงชื่อ)

การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั การเพิ่ม
หรื อ ลดทุ น การออกหุ้น กู้ การควบหรื อ การเลิ ก บริ ษ ัท และกรณี อื่ น ๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ้นที่
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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(ข)

การขาย หรื อ โอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค)

การซื้อ หรื อ รับโอนกิจการของบริ ษทั อื่น หรื อ บริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั

(ง)

การทา แก้ไข หรื อ เลิก สัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(จ)

การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและกาไร ขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั

(3)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เพื่อที่จะประกาศเงินปั นผล ในกรณี ที่มีกาไรพอที่จะประกาศ
จ่ายเงินปันผลได้

(4)

เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ใหม่แทนที่กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ

(5)

แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี

(6)

กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั

(7)

อนุ มตั ิ การโอนเงิ นสารองอื่ นที่ มิใช่ ทุนสารองตามกฎหมายหรื อสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุ ้น
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั

(8)

พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. รอบบัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 36. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และต้องจัดทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิ บสอง (12) เดือน
อันเป็ นรอบบัญชีของบริ ษทั
(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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ข้อ 37. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผูถ้ ือหุ ้น พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญ
ประจาปี
(1)

สาเนางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ที่ผูต้ รวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องปรากฏรายการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด

ข้อ 38. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้
ข้อ 39. บริ ษทั จะจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไร
สุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดจะกาหนดให้มีทุนสารองมากกว่านั้น
ในกรณี ที่บริ ษทั ขายหุ้นสู งกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั จะต้องนาเงินส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
จัดไว้เป็ นทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ แยกต่างหากจากทุนสารองนี้
หมวดที่ 7 เงินปันผล
ข้อ 40. การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
เรื่ องหุน้ บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เมื่อข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้เป็ นครั้ งคราว เมื่ อเห็ นว่ า บริ ษ ัท มี ก าไรพอที่ จะท าเช่ นนั้นได้ และเมื่ อได้จ่า ยเงิ น ปั นผลแล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ นให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ นนั บ แต่ ว ัน ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้นกับให้โฆษณาคาบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
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หมวดที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
ข้อ 41. ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ให้บงั คับตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พุทธศักราช 2535 และกฎหมาย
ว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ท้ งั ที่ ใ ช้บ ัง คับในปั จจุ บันและที่ ไ ด้แก้ไ ขในอนาคตโดย
อนุโลม
(1)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุน

(2)

การควบบริ ษทั

(3)

การชาระบัญชี

(4)

การเลิกบริ ษทั

(5)

การออกหุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ กู้ หุน้ บุริมสิ ทธิหรื อหุ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้และ
หลักทรัพย์อื่น

ข้อ 42. ในกรณีที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี ) ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย

(

ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายอาสา สารสิ น)

(ลงชื่อ)

-ลงนามกรรมการ
(นายสดาวุธ เตชะอุบล)

