เลขที่ 1-1003-60-4-085447
รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 พ.ย. 2559
ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1.

ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่ ันส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 2.

คําว่า “บริษัท” ในข้ อบังคับนี ้ หมายถึง บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 3.

เว้ น แต่ข้ อ บัง คับ นี ้จะกํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่า งอื่น ให้ นํา บทบัญ ญัติแ ห่ง กฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษัท มหาชนจํ า กัด และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ บงั คับกับบริ ษัท ทุกประการ

ข้ อ 4.

ในกรณีที่บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
ทรั พย์ สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรมการกํ ากับตลาดทุน สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการ
ได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย
หมวดที่ 2
การออกหุ้น

ข้ อ 5.

หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็ นหุ้นที่ต้องชําระเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่าและ/หรื อเป็ นหุ้นที่
ชําระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน หรื อให้ ใช้ ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ ลิทธิบตั ร
เครื่ 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 อสนเทศเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
บริ ษัทมีสิทธิ ที่จะออก
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ ตามที่กฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้ อ 6.

ในการชํ า ระค่ า หุ้น ผู้จ องหรื อ ผู้ซื อ้ จะขอหัก กลบลบหนี ก้ ับ บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ทัง้ นี ้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ี บ ริ ษั ท ปรั บ
โครงสร้ างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชําระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน โดยได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือ
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หุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชําระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตามวรรคก่อน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ข้ อ 7.

ใบหุ้นของบริ ษัทเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้ องมีกรรมการอย่างน้ อยหนึ่ง (1) คนลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อ แต่
บริ ษัทอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ บริ ษัทอาจแต่งตังบุ
้ คคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ หาก
บริ ษัทแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียน
หุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกําหนด

ข้ อ 8.

บริ ษัทจะถือหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัท อาจซื อ้ หุ้นคื นจากผู้ถือ หุ้นที่ อ อกเสี ยงไม่เห็น ด้ วยกับมติข องที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ ไ ข
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปั นผล เนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษัทอาจซือ้ หุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริ หารทางการเงิน ในกรณี ที่บริ ษัทมี กําไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน

ทัง้ นี ้ หุ้น ที่ บ ริ ษั ท ถื อ
จะไม่ นับ เป็ น องค์ ป ระชุมในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น รวมทัง้ ไม่ มีสิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษัทจะต้ องจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื ้อคืนที่บริ ษัทกําหนด ทั ้งนี ้
ในกรณี ที่บริ ษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนได้ หมดภายในเวลาที่กําหนด บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนที่
ชําระแล้ วโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้
การซื ้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื ้อหุ้นคืนหรื อ
ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื ้อคืน หรื อกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที ่กํ า หนดในกฎกระทรวง และในกรณี ที ่ห้ ุ น ของบริ ษัท เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย บริ ษัท จะต้ อ งปฏิบ ตั ิต ามข้ อ บัง คับ ประกาศ คํ า สัง่ หรื อ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทยด้ วย
การซือ้ หุ้นคืนไม่เกินร้ อยละสิบ (10) ของทุนชํ าระแล้ ว ให้ เป็ นอํ านาจของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณา
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืนมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนชําระแล้ ว บริ ษัจะต้ องได้ รับมติ
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ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทิออกเสียงลงคะแนน และบริ ษัทจะ
ทําการซื ้อหุ้นคืนภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 9.

บุคคลใดได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรื อล้ มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้ นําหลักฐานอันชอบด้ วย
กฎหมายมาแสดงต่อบริ ษัทครบถ้ วนแล้ ว ให้ บริ ษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องจะกําหนด
ในกรณี ที่ ใ บหุ้ น ชํา รุ ด ในสาระสํา คัญ หรื อ ลบเลื อ น เมื่ อ ได้ นํา ใบหุ้ น เดิ ม มาเวนคื น ให้ บ ริ ษั ท ออกใบหุ้ น
ให้ ใ หม่
หากใบหุ้นสูญหายหรื อถูกทําลาย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นนําหลักฐานการแจ้ งความจากพนักงานสอบสวน หรื อหลักฐานอื่นอัน
สมควรมาแสดงต่อบริ ษัท ให้ บริ ษัทออกใบหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะกําหนด
หมวดที่ 3
การโอนหุ้น

ข้ อ 10.

หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจํานวนรวมกัน
ไม่เกินกว่าร้ อยละสี่สิบเก้ า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการ
ถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริ ษัทรายนันได้
้

ข้ อ 11.

การโอนหุ้น ย่ อ มมี ผ ลสมบูร ณ์ เ มื่ อ ผู้โ อนได้ ส ลัก หลัง ใบหุ้น โดยระบุชื่ อ ผู้รั บ โอน และลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้โ อน
กับผู้รับโอน และได้ มีการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้นดังกล่าวนัน้ จะใช้ ยันบริ ษัทได้ ต่อเมื่ อบริ ษัทได้ รับคํ าร้ องขอให้ ลงทะเบี ยนการโอนหุ้นและจะใช้ ยัน
บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตาม
กฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบี ยนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ ได้ รับการร้ องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถูกต้ องสมบูรณ์ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องภายในเจ็ด (7) วัน
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยน ให้ การโอนหุ้นเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

ข้ อ 12.

ในกรณี ที่มีห้ ุนบุริมสิทิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหุ้นสามัญนัน้ กระทํ าได้ โดยให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ ประสงค์ จะแปลงหุ้น
ดังกล่าว ยื่นคําร้ องขอแปลงหุ้นต่อบริ ษัทพร้ อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้ มีผลนับวันที่ยื่นคําขอ ในการให้ บริ ษัทออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ขู อภายในระยะเวลาที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องจะกําหนด
หน้ าที่ 3 ของจํานวน 11 หน้ า
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ข้ อ 13.

บริ ษัทอาจปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ก็ได้ โดย
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14)
วันก่อนวันปิ ดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรื อในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้ องเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน ให้ เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนัน้ และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวัน
ทําการถัดไป
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องเป็ นวันที่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่
ต้ องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่ อคณะกรรมการกํ าหนดวันเพื่ อการ
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมแล้ วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ

ข้ อ 14.

ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในอาราชอาณาจักร และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกัน
เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลื อกรองประธานกรรมการ และตํ าแหน่ งอื่ นตามที่ เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้ อ 15.

ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ข้ อ 16.

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้

ข้ อ 17.

(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ท่ี
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ในการประชุมผู้สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3)
หน้ าที่ 4 ของจํานวน 11 หน้ า
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กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง ในปี แ รก และปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นัน้ ให้ จับ สลากกัน ว่ า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ออก
จากตําแหน่งไปนันจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 18.

ข้ อ 19.

นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณ สมบัติ หรื อ มี ลักษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจํ า กัดหรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก

(5)

ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดทราบด้ วยก็ได้

ข้ อ 20.

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้ อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการ
ที่ยงั เหลืออยู่

ข้ อ 21.

ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริ ษัทต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ ารับหน้ าที่ เว้ นแต่ศาลจะมีคําสัง่ เป็ น
อย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามคําสัง่ ศาล
คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการชุ
้
ดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วนั พ้ นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และ
หน้ าที่ 5 ของจํานวน 11 หน้ า
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โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดกัน
ข้ อ 22.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4 ) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 23.

คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทั
้
ง้ ปวงของบริ ษัท และมีอํานาจหน้ าที่ดําเนินการภายใน
ขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ องบังคับของบริ ษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ หรื อหลายคน ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้

ข้ อ 24.

คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่
อันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง

ข้ อ 25.

ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ ผู้ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมาย จัด ส่ง หนัง สื อ นัด ประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
ในกรณีกรรมการตังแต่
้ สอง (2) คนขึ ้นไปร้ องขอให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการกําหนดวัน
นัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอเช่นว่านัน้

ข้ อ 26.

ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะครบองค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ถ้ ามี รอง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก รรมการซึ่ง มาประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธานในที่ ป ระชุม มติ ทัง้ ปวงของที่ ป ระชุม
คณะกรรมการ ให้ ตดั สินด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่ง (1)
เป็ นเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 27.

จํานวนหรื อชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้ นนั ้ ให้ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้

หน้ าที่ 6 ของจํานวน 11 หน้ า
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ข้ อ 28.

ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิ จการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่ น ที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

ข้ อ 29.

กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททําขึ ้นไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม
หรื อถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ

ข้ อ 30.

บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการในอัน
ที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 31.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรรมการจะกําหนด

ข้ อ 32.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่
จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
หรื อผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
ก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนัน้ จะต้ องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่ อการใด้ ไว้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุม
ภายใน หนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 33.

ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้ วย โดย
จะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้ อ 34.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุม
ใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 35.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํ ากัดกํ าหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกํ าหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.

จํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่

ข.

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค.

ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอมบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 36.

ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีท่ีผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ
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ข้ อ 38.

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณีอื่นตามกฎหมายจะกําหนดไว้
หมวด 6
การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้ อ 39.

บริ ษัทอาจเพิ่มทุนของบริ ษัทได้ ด้ วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 40.

บริ ษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามส่วนจํานวนที่ผ้ ู
ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ ว หรื อจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรื อบุคคลอื่นไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนก็ได้ โดย
เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 41.

บริ ษัทอาจลดทุนของบริ ษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ ได้ ด้ วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตํ่าลง หรื อลดจํานวน
หุ้นให้ น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะลดทุนลงไปให้ ตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทังหมดไม่
้
ได้ เว้ นแต่ในกรณีท่ีบริ ษัทมีผลขาดทุน
สะสม และได้ มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแล้ ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่
บริ ษัทอาจลดทุนให้ เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึง่ ในสี่ (1/4) ของทุนทังหมดได้
้
ทังนี
้ ้ การลดทุนให้ ตํ่ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทังหมดตามวรรคสอง
้
ต้ องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 42.

เมื่อบริ ษัทประสงค์จะลดทุน ต้ องมีหนังสือแจ้ งมติการลดทุนไปยังเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทที่บริ ษัททราบภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ ส่งคําคัดค้ านภายในกําหนดสอง (2) เดือน นับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือแจ้ งมตินนั ้ และให้ โฆษณามติดงั กล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้ วย โดย
จะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวด 7 เงินปั นผล และเงินสํารอง

ข้ อ 43.

ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติคณะกรรมการกรณีที่มี
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการ
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จ่ายเงินปั นผลนัน้ ทางหนังสือพิมพ์ เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 44.

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้ อ 45.

บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุนสํารอง
อื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
ส่วนลํ ้ามูลค่าหุ้นตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท
หมวดที่ 8
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้ อ 46.

รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้ อ 47.

คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายว่าด้ วย
การนัน้ และต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้ อยครัง้ หนึ่ง (1) ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอัน
เป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

ข้ อ 48.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชี กําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี ของบริ ษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจํ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญชี
ตรวจสอบให้ เสร็จก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 49.

คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

ข้ อ 50.

(1)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบบั
้
ญชีของ
ผู้สอบบัญชี

(2)

รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารแสดงข้ อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีทะบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และ
ข้ อมติทงหมดของที
ั้
่ประชุมลงไว้ เป็ นหลักฐานโดยถูกต้ อง และหลักฐานนีใ้ ห้ เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ ของ
หน้ าที่ 10 ของจํานวน 11 หน้ า

เลขที่ 1-1003-60-4-085447
รับจดทะเบียนเมื่อ - 2 พ.ย. 2559
บริ ษัท หรื อมอบหมายให้ บคุ คลใดทําหน้ าที่เก็บรักษาไว้ ในห้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่หรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็
ได้ แต่ต้องแจ้ งให้ นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดทราบก่อน
ข้ อ 51.

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีทกุ ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู ึ่งออกไป
นันกลั
้ บเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนที่ผ้ สู อบบัญชีควรได้ รับ

ข้ อ 52.

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท

ข้ อ 53.

ผู้สอบบัญ ชี มีอํ า นาจในการตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลักฐานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ รายได้ รายจ่ า ย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชีแ้ จงข้ อเท็จจริ ง หรื อส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้

ข้ อ 54.

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิ ทําคําชี ้แจงเป็ นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจง
การตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับใน
การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย

หน้ าที่ 11 ของจํานวน 11 หน้ า

