หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า

ข้อบังคับ
ของ
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททัวไป
่
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้อ 2 คําว่า “บริษทั ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ข้อ 3 ข้อความอื่นทีม่ ไิ ด้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถอื และบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจํากัด ทุกประการ
บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีท่บี ริษัท
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่
หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย

หมวดที่ 2
การออกหุ้นและการโอนหุ้น
ข้อ 4 หุ้น ของบริษัท เป็ น หุ้นสามัญ ชนิด ระบุ ช่ือ ผู้ถือ มีมูลค่ า เท่ า กันและต้อ งใช้เ งิน ครัง้ เดีย วจน
เต็มมูลค่า
บริษัทอาจออกหุ้นบุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อ่นื ใดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หุน้ บุรมิ สิทธิอาจแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้
ข้อ 5 คนต่างด้าวจะถือหุน้ ของบริษทั ในขณะใดขณะหนึ่งมีจาํ นวนหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้า
(25%) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดไม่ได้
“คนต่ างด้าว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มสี ญ
ั ชาติไทย และให้รวม
ตลอดถึง
(1) นิตบิ ุคคลซึง่ มีทุนตัง้ แต่รอ้ ยละห้าสิบ (50%) ของทุนจดทะเบียนเป็ นคนต่างด้าว
(2) นิตบิ ุคคลซึง่ มีคนต่างด้าวเป็ นหุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นสมาชิกตัง้ แต่รอ้ ยละห้าสิบ (50%)
ของจํานวนผู้เป็ นหุ้น ส่ว นผู้ถือหุ้น หรือสมาชิกทัง้ หมดไม่ว่า คนต่ างด้าวนัน้ จะลงทุ น
เท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม
(3) ห้างหุน้ ส่วนซึง่ คนต่างด้าวเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การ
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ข้อ 6 หุน้ ของบริษทั โอนได้โดยไม่มขี อ้ จํากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้อตั ราส่วนการถือหุน้
ของคนต่างด้าวขัดหรือแย้งกับข้อ 5 แห่งข้อบังคับนี้
ข้อ 7 การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของ
ผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ้นใช้ยนั บริษัทได้เมื่อบริษัทได้รบั คําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยนั
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน
สิบสีว่ นั (14) นับแต่วนั ที่ได้รบั คําร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ย่นื คําร้อง
ภายในเจ็ดวัน (7)
เมื่อ หุ้น ของบริษัท ได้ร ับ การจดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 8 กรณีผรู้ บั โอนหุน้ ประสงค์จะได้รบั ใบหุน้ ใหม่ ให้รอ้ งขอต่อบริษทั โดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือ
ชื่อของผู้รบั โอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคน (1) ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิม ให้แก่บริษัท ให้
บริษทั ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ดวัน (7) และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วนั ที่ได้
รับคําร้องขอ
ใบหุ้นทุกใบของบริษัทต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน แต่ทงั ้ นี้
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์
ลายมือชื่อแทนก็ได้
หากบริษทั มอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั วิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับงานทะเบียนของบริษทั ให้เป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนหุน้
กําหนด

หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 9 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 10 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่ อ
หนึ่งเสียง และผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียง
สูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 11 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
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กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง
ข้อ 12 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้
(5) ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
ข้อ 13 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ ง ให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษทั และการลาออกมีผลนับ
แต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
ทราบด้วยก็ได้
ข้อ 14 ในกรณี ท่ีตํ า แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (2)
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดัง กล่าวจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่ าวาระที่ย ัง
เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
ข้อ 15 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง ของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 16 กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
กรรมการมีสิท ธิไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนจากบริษัท อัน ได้แ ก่ เ งิน เดือ น เงิน รางวัล เบี้ย ประชุ ม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้
ความทีก่ ล่าวมาในวรรคก่อนนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษทั
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ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็ นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการ ซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าทีต่ ําแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อาํ นาจ
หรือกระทําการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการ เจ้าหน้าทีต่ ําแหน่งใดหรือบุคคลอื่นใดใช้อาํ นาจ
หรือกระทําการอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
ข้อ 18 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้ม ีการประชุม ผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ข้อ 19 คณะกรรมการมีอํานาจแต่ งตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็ นคณะกรรมการบริหารโดยให้มี
อํานาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่ง ในคณะกรรมการบริหารเป็ น
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้นําข้อกําหนดเกีย่ วกับองค์ประชุม และการประชุมตาม
ข้อบังคับ 18 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจมอบหมายให้กรรมการบริษทั คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่น กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารก็ได้
กรรมการบริหาร มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด นอกเหนือจากที่
ได้รบั ตามข้อบังคับ ในฐานะกรรมการ
ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่
อันเป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้ามี) ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
และประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 21 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญ ของบริษัทเป็ นผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษทั
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั พร้อมทัง้ ประทับตรา
สําคัญของบริษทั
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หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
(4) นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลาย
คนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจํานวนหุน้ ที่จําหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทํา
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุ เรื่องและ
เหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน (45) นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้าวัน (45) นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี าร
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ครัง้ ใด จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 24 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรค
สามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยจัดส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ทจ่ี ดั พิมพ์จาํ หน่าย ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ของบริษทั นัน้ เป็ นเวลาติดต่อกันสามวัน
(3) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3) หรือในกรณีไม่มหี นังสือพิมพ์ลกั ษณะดังกล่าวให้โฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ทจ่ี ดั พิมพ์จาํ หน่ายในกรุงเทพมหานครแทน
ข้อ 24 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่ บิ ห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชัวโมง
่
(1)
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุน้ ได้เรียก
นัดเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อน
วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

หน้ า 6 ของจํานวน 6 หน้ า

หมวดที่ 5
การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 25 รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 26 ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจ่ ะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ า ยเงิน ปั น ผล ให้ ก ระทํ า ภายในหนึ่ ง เดือ น (1) นั บ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 27 ผู้สอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย
ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษัทในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั รวมทัง้ ให้ชแ้ี จง
ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษทั ได้
ข้อ 28 ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณา
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปั ญ หาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น
ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัททีผ่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ แก่ผู้สอบ
บัญชีดว้ ย

หมวดที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 29 ตราของบริษทั ให้ใช้ดงั ทีป่ ระทับไว้น้ี

