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ข้ อบังคับของ บริษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) เฉพาะทีเกียวกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ข้อ . ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถิน
ทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
ข้อ . ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตังคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุ ้นต่อเสี ยงหนึ ง
(2) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที มี อยู่ทงหมดตาม
ั
( ) เลื อกตังบุคคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา และได้เสี ยงเกิ นกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง เป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตังในครังนัน ใน
กรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลื อกตังในลําดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นกว่าจํานวนกรรมการที จะพึงมี หรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ข้อ . ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งหนึ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม
กรรมการทีจะออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกไปนันจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ . ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึ งคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี ของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งมาประชุ มและมี สิท ธิ ออกเสี ยง และมี หุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหุ ้น ที ถื อโดยผูถ้ ื อหุ ้น ที มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี เดือน นับแต่วนั สิ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอืนนอกจากทีกล่ าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ
เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ งหรื อหลายคนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้นนัน
ในกรณี ที คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีก ารประชุ ม ภายในกําหนดระยะเวลาสี สิ บ ห้ าวัน นับแต่ วนั ที ได้รับ หนังสื อจากผูถ้ ื อหุ ้ น ดังกล่ าว ผูถ้ ื อหุ ้ น
ทังหลายซึ งเข้าชื อกันหรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนอื น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที บังคับไว้นนั จะเรี ยกประชุ มเองก็ได้ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาสี สิ บห้าวันทีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี เช่ นนี ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทีคณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสี ครังใด จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุ มตามทีกําหนดไว้ในข้อ 32 นัน ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสี จะต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มในครังนัน
ให้แก่บริ ษทั
ข้อ . ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ มและโฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ข้อ . ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่ายีสิ บห้าคนหรื อไม่น้อยกว่า
กึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้น ทังหมด และต้องมี หุ้ น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสามของจํานวนหุ ้น ที จําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จึ งจะเป็ นองค์
ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ งชัวโมง จํานวนผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งเข้ามาร่ วมประชุ มไม่
ครบองค์ประชุ มตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้ องขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
นันมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอให้ นัดประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ น้อยกว่าเจ็ดวันก่ อนวัน
ประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ . มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นนันให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนีให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
ข. การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อ . กิจการอืนทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทีผ่านมากิจการของบริ ษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืนๆ
เรื องอืนๆ
ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนนี คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่อน
นําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
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ข้อ . คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
(1) สําเนางบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนทีผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
ข้อ . ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน นอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นได้เป็ นครังคราว ในเมือเห็ นว่าบริ ษทั มีผลกําไรสมควรพอทีจะทํา
เช่นนันและรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทําภายใน เดื อน นับแต่วนั ที ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทังนี ให้แจ้ง
เป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ . บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ ของทุนจดทะเบียน
ข้อ . ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใดๆ ของบริ ษทั
ข้อ . ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที เข้าร่ วมประชุ มในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ทุ กครัง ที มี การพิจารณางบดุ ลบัญชี กาํ ไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกียวกับบัญชี ของบริ ษทั เพือชี แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อหุ ้นให้บริ ษทั จัดส่ งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ทีผูถ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับใน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังนันแก่ผสู ้ อบบัญชี ดว้ ย
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