ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ตงิ้ จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 18. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกฎหมายกาหนด
ข้อ 19. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าดเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียง
ข้อ 20. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งอย่างน้ อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับหนึ่งในสาม
อนึ่ ง กรรมการที่อ อกตามวรรคหนึ่ ง ชอบที่จะได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการได้อีก หากที่ประชุม ได้เลือกเข้าดารง
ตาแหน่ งใหม่อกี ครัง้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 25. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ตน หรือประโยชน์ ผู้อ่นื เว้นแต่
จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ตนเป็ นกรรมการ
ข้อ 34. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆไปหรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบี้ยเลีย้ ง และสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการของบริษทั ในอันที่จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษทั ในฐานะทีเ่ ป็ นลูกจ้างของบริษทั
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ วิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้
ให้ชดั เจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือ หุ้นภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่วนั ที่ไ ด้รบั
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ตงิ้ จากัด (มหาชน)
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใด จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ค รบ
เป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 40 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต่ ้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุม
ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
การประชุมใหญ่ของบริษทั ให้จดั ขึน้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อ่นื ใดตามที่ประธาน
กรรมการ หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการกาหนด
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอต่อ ที่ประชุม พร้อ มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่อ งที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่อ อนุ มตั ิ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบโดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 39. ผู้ถือ หุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ ถือ หุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้อ งท าเป็ นหนังสือ ตามแบบที่นาย
ทะเบียนกาหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกรรมการกาหนด ณ สถานทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่ น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชั ่วโมง ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ ว่า หุ้น หนึ่ งมีห นึ่ งเสียง เว้นแต่กรณีท่ีบริษทั ได้อ อกหุ้นบุริม สิท ธิและกาหนดให้ม ีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
มติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในกรณีดงั ต่อ ไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
(ช) การเพิม่ ทุน หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั
(ฌ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
ข้อ 43. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร (ถ้ามี)
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้าที่ 2

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น บริษัท สาลี่ พริ้นท์ตงิ้ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิ น และการสอบบัญชี
ข้อ 44. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้อ 45. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุม สามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 48. ห้ามมิให้จา่ ยเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จา่ ยเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีขอ้ บังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเรื่องหุน้ บุรมิ สิทธิ โดยการจ่ายเงินปั น
ผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั มีผลกาไร สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้
และเมื่อได้จา่ ยเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 49. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในกรณีท่บี ริษทั เสนอขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ให้คณะกรรมการนาค่าหุ้นส่วนที่เกินนัน้ ตัง้ เป็ นทุน
สารองส่วนล้ามูลค่าหุน้ แยกต่างหากจากทุนสารองอื่น
นอกจากเงินสารองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารองอย่างอื่น
ตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ก็ได้
เมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงแทนแล้ว บริษทั อาจ
โอนเงินสารองอื่น หรือทุนสารองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุน้ ตามวรรคสอง เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสี่ ให้หกั ชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสารองตามวรรคหนึ่ง และทุนสารองส่วน
ล้ามูลค่าหุน้ ตามวรรคสอง ตามลาดับ
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีมอี านาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั

ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีมหี น้ าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ทุกครัง้ ที่มกี ารพิจารณา งบดุลบัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหา
เกี่ยวกับบัญชีของบริษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ และให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ที่ผถู้ อื หุน้ จะพึง
ได้รบั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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