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หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด
ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยง
ข้อ 20. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
อนึ่ ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดารงตาแหน่ ง
ใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี
หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 25. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วน
สามัญหรื อหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิ จการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็ นกรรมการ
ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะ
อื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ น
คราวๆไปหรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของ
บริ ษทั
ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั
หมวดที่ 5 การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดหรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อ ยกว่ายี่สิ บ ห้าคนซึ่ งมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ ของจานวนหุ ้น ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อ กัน ท าหนังสื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลใน
การที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ได้รับ
หนังสื อดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้
การประชุ ม ใหญ่ ข องบริ ษัท ให้ จัด ขึ้ น ณ ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อจัง หวัด ใกล้เ คี ย ง หรื อที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะกาหนด
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ข้อ 38. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ 39. ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นออกเสี ยงแทนตนในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสื อตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุ มจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่ งชัว่ โมง ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ มแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่มาเข้าประชุ ม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ถือว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่งเสี ยง เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั ได้ออกหุน้ บุริมสิ ทธิและกาหนดให้มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
น้อยกว่าหุน้ สามัญ
มติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ดังต่ อ ไปนี้ ให้ถื อ คะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ มและมีสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา การแก้ไข หรื อการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั
(จ) การเข้าร่ วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มทุน หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ฌ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 44. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 45. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรั กษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทางบดุลและบัญชี ก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
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ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการ
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่ อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเรื่ องหุ ้นบุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และ
เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 49. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการนาค่าหุ ้นส่ วนที่เกินนั้นตั้งเป็ นทุนสารอง
ส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ แยกต่างหากจากทุนสารองอื่น
นอกจากเงินสารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองอย่างอื่นตามที่
เห็นสมควร เพื่อดาเนินกิจการของบริ ษทั ก็ได้
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อันประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงแทนแล้ว บริ ษทั อาจโอน
เงินสารองอื่น หรื อทุนสารองตามวรรคหนึ่ง หรื อทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามวรรคสอง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสี่ ให้หกั ชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสารองตามวรรคหนึ่ง และทุนสารองส่ วนล้ า
มูลค่าหุน้ ตามวรรคสอง ตามลาดับ
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั
ข้อ 52. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุลบัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับ
บัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น และให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ตงิ้ จากัด (มหาชน)
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