หน้ า 1 ของจํานวน 9 หน้ า

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1.

ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 2.

คําว่า “บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เว้ นแต่จะได้ กําหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้

ข้ อ 3.

ข้ อความอื่นใดที่มิได้ กล่าวไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่ มีผลใช้ บังคับหรื อ
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการของบริ ษัท
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถอื หุ้น

ข้ อ 4.

หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละเท่าๆ กันและเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
หุ้นทุกหุ้นของบริ ษัทต้ องชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรื อ
ผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้
หุ้นของบริ ษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้ าบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปจองซื ้อหรื อถือหุ้นร่ วมกันต้ องแต่งตังให้
้ บคุ คลใน
จํานวนนันแต่
้ เพียงคนเดียวเป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะเป็ นผู้จองหุ้นหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อนื่ ใดก็
ได้ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

ข้ อ 5.

ใบหุ้นทุกใบของบริ ษั ทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมี ลายมือชื่ อกรรมการอย่างน้ อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรื อพิ ม พ์
ลายมือชื่อและประทับตราของบริ ษัทไว้ แต่ทงนี
ั ้ ้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ลงหรื อพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

ข้ อ 6.

การลงลายมื อ ชื่ อ ในใบหุ้น หรื อ ใบหลัก ทรั พ ย์ อื่ น ใดของกรรมการหรื อ นายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า ว
กรรมการหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้ วยตนเอง หรื อใช้ เครื่ องจักร ใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดก็ได้
บริ ษัทจะต้ องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ที่ ว่า นัน้ ไว้ ณ สํ า นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท อาจจะมอบหมายให้ บ ริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริ ษั ทก็ได้ และหากบริ ษัทมอบหมายให้
(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

หน้ า 2 ของจํานวน 9 หน้ า
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทแล้ ว วิธีปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กําหนด
ข้ อ 7.

บริ ษัทจะออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริ ษัท หรื อ
นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนในกรณี ที่บริ ษัทจําหน่ายหุ้นที่เหลือหรื อออกจํ าหน่ายหุ้นที่
ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัท

ข้ อ 8.

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชํารุด หรื อลบเลือนในสาระสําคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้ บริ ษัททําการออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม
ในกรณี ที่ใบหุ้นฉบับใดสูญ หายหรื อถูกทําลาย ผู้ถือหุ้นจะต้ องนําหลักฐานการแจ้ งความต่อเจ้ าพนักงาน
ตํารวจ หรื อหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษัท
ในทังสองกรณี
้
บริ ษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยบริ ษัทอาจเรี ยก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กําหนดไว้
ใบหุ้นที่สญ
ู หาย ลบเลือน หรื อชํารุดซึง่ ได้ มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้ แล้ ว ให้ ถือว่าใบหุ้นเก่านันเป็
้ นอันยกเลิก

ข้ อ 9.

บริ ษัทจะเป็ นเจ้ าของหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของบริ ษัทเองไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมตั ิการแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงิ นปั นผล
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้ วยเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม

(2)

บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิน ในกรณีที่บริ ษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื ้อหุ้นคืนนันไม่
้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทประสบปั ญหาทางการเงิน

ทังนี
้ ้ หุ้นที่บริ ษัทถืออยู่นนจะไม่
ั้
นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ไม่มีสิทธิ ในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษั ท จะต้ องจํ าหน่า ยหุ้น ที่ ซือ้ คื นตามวรรคก่ อ น ภายในเวลาที่ กํา หนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท
ไม่จําหน่ายหรื อจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กําหนด บริ ษัทจะดําเนินการลดทุนที่ชําระแล้ ว
โดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้
การซือ้ หุ้นคืน การจํ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซือ้ คืน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ 10.

การซื ้อหุ้นของบริ ษัทคืน ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่กรณี ที่บริ ษัทมีสถานะเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื ้อหุ้นดังกล่าวมีจํานวนไม่เกินกว่าร้ อยละสิบ
(10) ของทุนชําระแล้ ว ให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการของบริ ษัทในการอนุมตั ิการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

หน้ า 3 ของจํานวน 9 หน้ า

หมวดที่ 3
การโอนหุ้น
ข้ อ 11.

หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด

ข้ อ 12.

การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน
กับผู้รับโอนและทําการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน
การโอนหุ้ นจะใช้ ยั น บริ ษั ท ได้ เมื่ อ บริ ษั ท ได้ รั บ คํ า ร้ องขอให้ ลงทะเบี ย นการโอนหุ้ นแล้ ว แต่ จ ะใช้ ยั น
บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ วเท่านัน้
เมื่อบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าการโอนหุ้นนัน้ ถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้ รับคําร้ องขอ หรื อหากบริ ษั ทเห็นว่าการโอนหุ้น นัน้ ไม่ถูกต้ องสมบูรณ์
ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอ
หากหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
ให้ การโอนหุ้นเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อ 13.

กรณีที่ผ้ รู ับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ ใบหุ้นใหม่ ให้ ทําคําร้ องขอต่อบริ ษัทโดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้ อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนันพร้
้ อมกับเวนคืนใบหุ้น
เดิมหรื อหลักฐานอื่นให้ แก่บริ ษัท ในการนี ้ หากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันถู
้ กต้ องตามกฎหมายแล้ ว ให้ บริ ษัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ ด (7) วัน นับแต่วันได้ รับคําร้ องขอและออกใบหุ้นให้ ใหม่ภายใน
หนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องขอนัน้
หมวดที่ 4
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

ข้ อ 14.

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรื อบุคคลใดๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คํ า ว่ า “หลัก ทรั พ ย์ ” ให้ หมายถึ ง หลัก ทรั พ ย์ ต ามนิ ย ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ

ข้ อ 15.

ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

ข้ อ 16.

ข้ อ 17.

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้

หน้ า 4 ของจํานวน 9 หน้ า

(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ล ะคนจะใช้ คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกิ นจํ านวนกรรมการที่จ ะพึงมี ห รื อ จะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ให้ ป ระธานที่ ป ระชุม เป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ น
อัต รา ถ้ าจํ า นวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ ต รงเป็ น สามส่ว นไม่ได้ ก็ ให้ อ อกโดยจํ านวนใกล้ ที่ สุด กับ ส่ว น
หนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษั ท นัน้ ให้ จับ สลากกัน
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง

ข้ อ 18.

ข้ อ 19.

นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 20.

(5)

ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตํ าแหน่งให้ ยื่น ใบลาออกต่อ บริ ษั ท โดยการลาออกนัน้ จะมี ผลนับ แต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้

ข้ อ 20.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

ข้ อ 21.

หน้ า 5 ของจํานวน 9 หน้ า
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัดและกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ เข้ าเป็ น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด ไป เว้ น แต่
วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

ข้ อ 22.

กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับเบีย้
เลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ข้ อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังมาจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

ข้ อ 23.

ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จารณาเห็ น สมควร จะเลือ กกรรมการคนหนึ่ งหรื อ หลายคนเป็ น รองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้ อ 24.

ในการประชุม คณะกรรมการ ต้ อ งมี กรรมการมาประชุม ไม่น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํ านวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะครบองค์ ประชุม และให้ ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนัน้
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
และถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 25.

ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่งได้ รับ มอบหมายส่งหนังสือ นัด ประชุม
ไปยังกรรมการไม่ น้ อ ยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม เว้ น แต่ในกรณี จํ าเป็ น รี บ ด่วนเพื่ อ รั ก ษาสิท ธิ และ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 26.

ในการดําเนินกิจการบริ ษัท กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

ข้ อ 27.

หน้ า 6 ของจํานวน 9 หน้ า
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ า เป็ น หุ้น ส่ว นในห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรื อ เป็ น หุ้น ส่ว นไม่ จํ า กัด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้น ส่ว นจํ า กัด หรื อ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ เข้ าทําเพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการผู
้
้ นนั ้

ข้ อ 28.

กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้ า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ในสัญ ญาใดที่ บ ริ ษั ท ทํ า ขึน้ หรื อ ในกรณี ที่ จํ านวนหุ้น หรื อ หุ้น กู้ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ก รรมการ
ถืออยูม่ ีจํานวนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง

ข้ อ 29.

คณะกรรมการจะต้ องประชุมกันอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ ของ
บริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็ นไปตามดุลยพินิจ
ของประธานกรรมการ

ข้ อ 30.

กรรมการผู้มี อํานาจลงนามผูกพัน บริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมื อชื่ อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนและชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัทได้
หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้ อ 31.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มี การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจํ าปี ภ ายในสี่ (4) เดือน นับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ (1) หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้ องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ ิบห้ า
(45) วันนับ แต่วัน ครบกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี ้ ให้ ถือ ว่าเป็ น การประชุมผู้ถือหุ้น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

หน้ า 7 ของจํานวน 9 หน้ า
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 32.

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้
ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ทังนี
้ ้ สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัท หรื อที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้

ข้ อ 33.

ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ต้ อ งมี ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น (หากมี ) มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ยี่สิบ ห้ า (25) คน หรื อ ไม่น้ อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํ า นวนผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมด และต้ อ งมี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้
ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยก
นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนี ้ให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 34.

ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมี
แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้ อ 35.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ น
ได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

(ค)

ข้ อ 36.

หน้ า 8 ของจํานวน 9 หน้ า
การทํา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท

(จ)

การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(ฉ)

การเลิกบริ ษัท

(ช)

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พงึ เรี ยกประชุมมีดงั นี ้
(1)

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไร

(4)

พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

(5)

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6)

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7)

กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 7
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้ อ 37.

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

ข้ อ 38.

บริ ษั ทต้ องจัดให้ มีการทําและเก็ บรักษาสมุดบัญ ชี ตลอดจนการสอบบัญ ชีตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และต้ องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้ อยครัง้ หนึง่ ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน
อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

ข้ อ 39.

คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้ องจัดให้ มีผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้ อ 40.

คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
(1)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมทังรายงานการตรวจสอบบั
้
ญชี
ของผู้สอบบัญชี และ

(2)

รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ พร้ อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

ข้ อ 41.

หน้ า 9 ของจํานวน 9 หน้ า
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท

ข้ อ 42.

ผู้สอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริ ษัท ในการนี ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีมีอํานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ บุคคล
เหล่านันชี
้ ้แจงข้ อเท็จจริ งหรื อส่งเอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษัทได้

ข้ อ 43.

ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไร
ขาดทุน และปั ญ หาเกี่ยวกับบัญ ชีของบริ ษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญ ชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารทังหมดของบริ
้
ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
หมวดที่ 8
เงินปั นผลและเงินสํารอง

ข้ อ 44.

ห้ ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่ในกรณี บริ ษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกําหนดให้
หุ้น บุริม สิท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลแตกต่ างจากหุ้น สามัญ ให้ จัด สรรเงิ น ปั น ผลตามที่ กํ า หนดไว้ โดยการจ่ า ย
เงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษั ทมี ผลกํ าไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ ลงโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้ วย

ข้ อ 45.

บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน
หมวดที่ 9
บทเพิ่มเติม

ข้ อ 46.

ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้

(ลงลายมือชื่อ)

กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
(

นายเซิง วู ลี

นางจันทร์ จิรา สมัครไทย

)

