หน้ า 1 ของจํานวน

10 หน้ า

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท อินเตอร์ ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1.

ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 2.

คําว่า “บริษัท” ในข้ อบังคับนี ้ หมายถึง บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 3.

ข้ อความอื่นที่มิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วย บริ ษัทมหาชนจํากัด
ทุกประการ
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริ ษัทมีหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หมวดที่ 2
การออกหุ้น

ข้ อ 4.

หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นสามัญและเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้ องใช้ เป็ นเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่า ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้

ข้ อ 5.

หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปถือหุ้นหรื อจองหุ้นร่ วมกันต้ องตังให้
้ คนใดคนหนึ่งใน
บุคคลเหล่านันเป็
้ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้จองหุ้น แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้ หรื อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ์ รวมทังหลั
้ กทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น บุคคลใดๆ หรื อประชาชนทั่วไปได้ และการแปลง
สภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อหุ้นบุริมสิทธิ์เป็ นหุ้นสามัญ ให้ ดําเนินการภายใต้ บงั คับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้ อ 6.

บริษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษัทหรื อนับแต่วนั ที่ได้ รับ
ชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วน ในกรณีจําหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ใบหุ้นของบริ ษัททุกใบจะต้ องมีลายมือชื่อของกรรมการลงหรื อพิมพ์ไว้ อย่างน้ อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม
กรรมการอาจหมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์
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ลายมือชื่ อแทนก็ได้ และหากบริ ษัทมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะกําหนด
ข้ อ 7.

้ นเหตุให้ มีบคุ คลที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นอยู่
หุ้นของบริ ษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนันเป็
ในบริ ษัทมีจํานวนมากกว่าร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วน
ั ชาติไทยของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริ ษัท
การถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสญ
รายนันได้
้

ข้ อ 8.

ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 7. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นแก้ ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นใช้ ยนั บริษัทได้ เมื่อบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว และใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้
เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว
้ กต้ องตามกฎหมาย
บริ ษัทเมื่อได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันถู
ให้ บริ ษัทลงทะเบียนโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอหรื อหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์
ให้ แจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องภายใน 7 วัน
เมื่อหุ้นของบริษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการ
โอนหุ้นนันให้
้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อ 9.

ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทําลาย ลบเลือน หรื อชํารุดในสาระสําคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี ้ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับคําขอ ใน
กรณีใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทําลาย ผู้ถือหุ้นจะต้ องนําหลักฐานการแจ้ งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงต่อบริ ษัท
ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก้ ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอและผู้ถือหุ้นได้ แสดงหลักฐานดังกล่าว
ข้ างต้ นต่อบริ ษัท

ู หาย ลบเลือนหรื อชํารุดหรื อในการที่ผ้ ถู ือหุ้นขอ
ข้ อ 10. บริษัทอาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สญ
สําเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนพร้ อมคํารับรองของบริษัทได้ ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ ทังนี
้ ้เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อขังคับ
ของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปั นผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่
ออกเสียงไม่เห็นด้ วยว่าตนไม่ได้ รับความยุติธรรม
(2)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารการเงิน ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนไม่เป็ นเหตุให้ บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน
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ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถือไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผล
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้ อ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว โดยผู้รับโอนจะต้ องนําใบ
หุ้นซึง่ มีการสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมายื่นต่อบริ ษัทพร้ อมคําร้ อง
ขอให้ ลงทะเบียน และใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว
เมื่อบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมายและตามข้ อบังคับบริ ษัท ให้ บริ ษัทลงทะเบี ยนการ
โอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอ พร้ อมเอกสารดังกล่าวในวรรค 2 หากการโอนหุ้นไม่ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ให้ บริษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องภายใน 7 วัน
เมื่อหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว การโอนหุ้นให้ เป็ นตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ 13. กรณี ผ้ โู อนหุ้นประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ร้องขอต่อบริ ษัทโดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมี
พยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้ อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมแก่บริ ษัท ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน
และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ
้
าใบหุ้นมาเวนคืนพร้ อมหลักฐานที่ชอบด้ วยกฎหมาย
ข้ อ 14. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นตายหรื อล้ มลาย บุคคลผู้มีสทิ ธิจะได้ ห้ นุ นันหากนํ
มาแสดงแก่บริษัทครบถ้ วนแล้ ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั
ได้ รับหลักฐานดังกล่าว
ข้ อ 15. บริ ษัทอาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ก็ได้ โดยประกาศให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น
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หมวดที่ 4
คณะกรรมการ
ข้ อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด
กรรมการของบริ ษัทมี สิทธิ ได้ รับค่ า ตอบแทนในการปฏิ บัติหน้ า ที่ อันได้ แก่ เงิ นเดื อน เบี ย้ ประชุ ม
เบี ้ยเลี ้ยงโบนัส
ข้ อ 17. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการให้ ใช้ เสียงข้ า งมาก โดยให้ ถือว่าหนึ่งหุ้นมี เสียงหนึ่งเสียง ให้ ผ้ ูถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา
เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีบคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ
ที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 19. นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
ข้ อ 21. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้ าเป็ นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
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เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการ
คนหนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
ข้ อ 24. กรรมการคนหนึ่งคนใดจากกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัท มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท
ภายใต้ ข้อกําหนดของวรรคแรกคณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท
จากจํานวนกรรมการทังหมดพร้
้
อมประทับตราสําคัญของบริษัท
ข้ อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
องค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ ถ้ า มี รองประธาน
กรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 26. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้ จัดขึน้ อย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ร้ องขอให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
กําหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
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ข้ อ 27. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนด วัน เวลาและสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ ที่ประชุมนัน้ อาจกํ าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อันเป็ นที่ตัง้
สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายมาจาก
ประธานกรรมการ มิได้ กําหนดสถานที่ที่ประชุมให้ ใช้ สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทเป็ นสถานที่ประชุม
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อส่งมอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อตัวแทนของผู้รับโดยตรงโดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะ
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์
้
ของบริษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันได้
ข้ อ 29. คณะกรรมการอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจ
มอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจนัน้ ๆได้
ข้ อ 30. กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. กรรมการจะประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการบริษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตัง้
ข้ อ 32. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททําขึ ้นหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงในบริษัทหรื อบริษัทในเครื อ
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่
น้ อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
ได้ เข้ าชื่อกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้
เรี ยกประชุมไว้ โดยชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ให้ คณะกรรมการหรื อกรรมการที่รับมอบหมายเป็ นผู้กําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
้ องอยู่ในท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของสํ
ั้
านักงานใหญ่ หรื อสํานักงานสาขา หรื อ
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันต้
จังหวัดใกล้ เคี ยงกับที่ ตัง้ ของสํา นักงานใหญ่ และสํ านักงานสาขา หรื อจังหวัดอื่ นตามที่ คณะกรรมการเห็นว่า
เหมาะสม
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้ อง
มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ อง
ร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นการระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
ขอให้ คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได
หนังสื อมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่ และลายมื อชื่ อของผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่ นาย
ทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
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(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อ
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ฌ) การควบคุมหรื อเลิกบริษัท
ข้ อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 39. รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้ อ 40. บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนันและต้
้
องจัดทํา
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบบัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 41. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี ของบริ ษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 42. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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ข้ อ 43. ภายใต้ ข้อบังคับข้ อ 44. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรในกรณีที่บริ ษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ บริ ษัทแบ่งเงินปั นผล ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเสนอแนะให้ ที่
ประชุมแบ่งผลกําไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้นจํานวนเท่า ๆกัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
จ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
้
งสือพิมพ์
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
ข้ อ 44. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสํารองที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุน
สํารองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทก็ได้
้ ้ สอบบัญชีคนหนึ่งหรื อหลายคนก็ได้ และกําหนดจํานวนเงินสอบบัญชี
ข้ อ 45. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี เลือกตังผู
ของบริ ษัททุกปี สุดแล้ วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต้ องงไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆในบริษัท
ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทจํ าต้ องได้ รับการเลือกตัง้ ทุกคราวที่ มีการประชุมใหญ่ สามัญ และผู้สอบบัญชี
คนเดิมอาจได้ รับเลือกตังในคราวต่
้
อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและ
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
เอกสารของบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
ให้ ผ้ สู อบบัญชีมีอํานาจเข้ าตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรั พย์ สินและหนี ส้ ินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ ผ้ ูสอบบัญชี มีสิทธิ ที่จะเรี ยกให้
กรรมการ พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทมาให้ ข้อความและคําชี ้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทํารายงานว่าด้ วยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี และต้ องแถลงในรายงานเช่นว่านันด้
้ วยว่างบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนันได้
้ จดั ทําขึ ้นด้ วยความ
ถูกต้ องและแสดงถึงกิจการที่แท้ จริงของบริษัท
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บทเพิ่มเติม
ข้ อ 47. ตราปประทับของบริษัษทเป็ นดังนี ้

ข้ อ 48. บริ ษัษัทอาจออกหลักทรั
ก พย์อื่นใดตาามกฎหมายว่าด้ดวยหลักทรัพย์และตลาดหลักกทรัพย์ได้
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