หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

ข้อบังคับ
หมวดที่ 1 บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริษทั ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้อ 3. ข้อความอื่นทีม่ ไิ ด้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถอื และบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทั
มหาชน จากัด ทุกประการ
ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือบริษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการเกีย่ วกับการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีใ่ ช้บงั คับกับการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั จดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธตี ามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ
ด้วย
หมวดที่ 2 การออกหุ้น
ข้อ 4. หุน้ ของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมลู ค่าหุน้ ละหนึ่งบาท
ข้อ 5. ใบหุน้ ของบริษทั นี้เป็ นชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนไว้
ในกรณีทห่ี นุ้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอาจจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ
แทนก็ได้
ข้อ 6. บริษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ทีน่ ายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือ
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วน ในกรณีทบ่ี ริษทั จาหน่ายหุน้ ทีเ่ หลือ หรือจาหน่ายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั
ข้อ 7. ใบหุน้ ฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หุน้ อาจขอให้บริษทั ออกใบหุน้ ใหม่
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยบริษทั จะออกใบหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รบั คาขอโดยให้ผถู้ อื หุน้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมใบหุน้ ฉบับละ 5 บาท
ในกรณีใบหุน้ สูญหายหรือทาลาย ผูถ้ อื หุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษทั ฯ กรณีใบหุน้ ลบเลือนหรือชารุด ผูถ้ อื หุน้ ต้องเวนคืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริษทั
ข้อ 8. บริษทั สามารถซือ้ หุน้ ของตนเองคืน หรือ รับจานาหุน้ ของบริษทั เองได้ โดยให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผู้
พิจารณา เว้นแต่การซือ้ หุน้ คืน หรือ รับจานาหุน้ ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนทีช่ าระแล้ว ให้เป็ นไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
นอกจากกรณีตามวรรคแรก หลักเกณฑ์การซือ้ หุน้ คืนของบริษทั หรือ การรับจานาหุน้ ของบริษทั ที่
ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายบัญญัตไิ ว้
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หมวดที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อ 9. หุน้ ของบริษทั โอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่
(1) การโอนหุน้ นัน้ ทาให้บริษทั เสียสิทธิและผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะพึงได้รบั ตามกฎหมาย หรือ
(2) การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษทั เกินกว่าร้อยละ 30 ของหุน้ ทีอ่ อกและ
รับชาระแล้ว
ข้อ 10. การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุน้ ใช้ยนั บริษทั ได้เมื่อบริษทั ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว และใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
ในการนี้หากบริษทั เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษทั แจ้งแก่
ผูย้ ่นื คาร้องภายใน 7 วัน
ข้อ 11. ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนหุน้ ประสงค์จะได้รบั ใบหุน้ ใหม่ ให้รอ้ งขอต่อบริษทั โดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผูร้ บั โอนหุน้ และมีพยาน 1 คน เป็ นอย่างน้อย ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้อมทัง้ คืนใบหุน้ เดิมให้แก่บริษทั
ในการนี้หากบริษทั เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 7 วันนับแต่
วันได้รบั คาร้องขอ และให้บริษทั ออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอนัน้
ข้อ 12. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ของบริษทั ตายหรือล้มละลาย บุคคลผูม้ สี ทิ ธิในหุน้ นัน้ หากนาใบหุน้ มาเวนคืนพร้อม
กับหลักฐานทีช่ อบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษทั ครบถ้วนแล้ว บริษทั จึงจะลงทะเบียนบุคคลนัน้ เป็ นผูถ้ อื หุน้ และออก
ใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หลักฐานครบถ้วน
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 13. ให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของคณะกรรมการทัง้ หมดเป็ นสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
ในราชอาณาจักรไทย
ข้อ 14. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิตภิ าวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดย
ทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือ ปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 15. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ให้นบั ว่าผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
และผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
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เกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกโดยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้
ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน
ว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข้อ 17. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 14
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 21
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 19. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม (ข้อ 14) เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 20. ตาแหน่งกรรมการแม้จะว่างไป แต่กรรมการทีม่ ตี วั อยูย่ ่อมทากิจการได้ เว้นแต่กรรมการจะลดน้อย
กว่าจานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุมตามข้อ 13 และ 25 กรรมการทีม่ ตี วั อยู่ย่อมทากิจการได้เฉพาะแต่เรื่องการจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งทีว่ ่างลงทัง้ หมดเท่านัน้
ข้อ 21. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 24. คณะกรรมการบริษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เป็ นเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
กรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการ
กาหนดวันประชุมภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ
ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษทั
ย่อยของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความหมายทีก่ าหนดไว้ในกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากบริษทั ฯจะตกลงเข้าทานิตกิ รรมใดๆ ก็ตาม บริษทั ฯต้องปฏิบตั ิ
ตามประกาศและระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันของบริษทั จดทะเบียน และหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยเกีย่ วกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ท่ี
สาคัญของบริษทั จดทะเบียน
ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้เสียในสัญญาทีท่ ากับบริษทั หรือถือหุน้
หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
ข้อ 30. กรรมการ 2 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั จึงจะมีผลผูกพันกับบริษทั ได้
คณะกรรมการสามารถกาหนดชือ่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษทั
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ อื หุ้น
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ กรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
ในสิบของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ น
เรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
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ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมกันไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้สง่ หนังสือประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 34. ในการลงมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้นบั ว่าผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวม กิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 35. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงว่า ในรอบปี ทผ่ี ่านมากิจการของ
บริษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 36. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 37. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และ
ต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
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ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปนั ผล
เงินปนั ผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า บริษทั มีผล
กาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปนั ผล ให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
ด้วย
ข้อ 41. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่ง ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
ข้อ 42. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั
ข้อ 43. ผูส้ อบบัญชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ทีเ่ กีย่ วกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ในระหว่างเวลาทาการของบริษทั ในการนี้ให้มอี านาจสอบถาม กรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง้ ให้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลัก ฐานเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ได้
ข้อ 44. ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบดุล
บัญชีกาไรขาดทุน และปญั หาเกีย่ วกับบัญชีของบริษทั เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
หมวดที่ 7 บทเพิ่ มเติ ม
ข้อ 45. ตราของบริษทั ให้ใช้ดงั ทีป่ ระทับไว้น้ี

ข้อ 46. ข้อบังคับนี้หากมีทซ่ี ง่ึ จาเป็ นหรือสมควรจะแก้ไขเปลีย่ นแปลง ก็ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาจัดการ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
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