
หนา้ 1 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

 

            ลงนาม                 ลงนาม   

             (นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์                     (นายปิยะ เตชากูล)                                
 

 ข้อบังคับ 
ของ 

บริษทั เอทีพ ี30 จ ำกดั (มหำชน) 

_________________________________________________ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึงบริษทั เอทีพี 30 จ ากดั (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน
ในขอ้บงัคบัน้ี 

ขอ้  3. ขอ้ความอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

หมวดที่ 2 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ขอ้  5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้เท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุน้เต็มจ านวนมูลค่าของ
หุน้  และ/หรือเป็นหุน้ท่ีช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม  
ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์  สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  แบบหรือหุ่นจ าลอง  แผนผงั  สูตร หรือกรรมวิธี
ลบัใดๆ หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม  การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร์ 

  บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุน้  หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
บุคคลใดๆ หรือประชาชนทัว่ไปได ้ และการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นกูส้ามญั  การแปลง
สภาพหุน้บุริมสิทธิใหเ้ป็นหุน้สามญัใหก้ระท าได ้ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั  และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



หนา้ 2 ของจ านวน 12 หนา้ 
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ขอ้ 6 หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั มีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ
ช าระเต็มมูลค่าแลว้ทั้งหมด เป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหุ้นสามญั ยกเวน้
ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย และตอ้งระบุไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 

ขอ้ 7. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได ้ ซ่ึงการลงลายมือช่ือหรือพิมพ์
ดงักล่าวนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ขอ้  8. การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพยอ่ื์นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรือประทบัโดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดกไ็ด ้

  บริษทัจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีว่า
นั้ นไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝาก 
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัก็ไดแ้ละหากบริษทัมอบหมายให้
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้ วิธีปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ขอ้ 9. บริษทัตอ้งจดัท าใบหุ้นมอบให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษทั หรือนับแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้น ในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือ
ออกจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั 

ขอ้ 10. ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัท า
การออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้  

  ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนักงาน
สอบสวนหรือน าหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั  กรณีใบหุน้ลบเลือนหรือช ารุด  ผูถื้อหุน้ตอ้ง
เวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั  ในทั้งสองกรณี บริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตายหรือล้มละลาย  บุคคลผูมี้สิทธิจะได้หุ้นนั้นหากน าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับ
หลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงแก่บริษทัครบถว้นแลว้  บริษทัจะลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้และออกใบ
หุน้ใหม่ใหภ้ายในหน่ึง (1) เดือน  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานดงักล่าว 
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  บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุน้นั้น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกว่า
อตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้  

  ใบหุน้ท่ีสูญหาย ถูกท าลาย  ช ารุดหรือลบเลือนหรือไดเ้วนคืนซ่ึงไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนให้แลว้ ให้
ถือวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 

ขอ้ 11. บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล  ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นว่า
ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน  และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งน้ี  หุน้ท่ีบริษทัถืออยู่นั้นไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้  และไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและไม่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนไดห้มดภายในเวลาท่ีก าหนด  บริษทัจะด าเนินการ
ลดทุนท่ีช าระแลว้  โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การซ้ือหุน้คืน  การจ าหน่ายหุน้และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน  รวมถึงการก าหนดจ านวน  ราคาเสนอซ้ือหุ้นคืน  
หรือราคาเสนอขายหุ้นท่ีซ้ือคืน  หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุ้นคืนดงักล่าว  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง  และในกรณีท่ีหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองอ่ืนแลว้  
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (mai) หรือตลาดรองนั้นๆ ดว้ย 

ขอ้  12. ในการซ้ือหุ้นของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การซ้ือหุ้นดงักล่าวมี
จ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษทัในการ
อนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าว 

ขอ้ 13. ในกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ  การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุน้สามญันั้นกระท าไดโ้ดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะ
แปลงหุน้ดงักล่าว  ยื่นค าขอแปลงหุน้ต่อบริษทัพร้อมส่งมอบใบหุน้คืน 
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การแปลงหุ้นตามวรรคแรกให้มีผลนับแต่วนัท่ียื่นค าขอ  ในการน้ีให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูข้อ
ภายในสิบส่ีวนั (14) วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 

หมวดที่ 3 
กำรโอนหุ้น 

ขอ้ 14. หุน้ของบริษทัย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่ การโอนหุน้เช่นนั้นเป็นผลท าใหมี้คนต่าง
ดา้วถือหุน้ในบริษทัเกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั  
การโอนหุน้รายใดท่ีจะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้  บริษทัมี
สิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้

ขอ้ 15. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผูรั้บโอน และลงลายมือช่ือของผู ้
โอนกบัผูรั้บโอน และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

  การโอนหุ้นจะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือ บริษทัไดรั้บค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไวใ้นสมุด
ทะเบียนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนับุคคลภายนอกได้เม่ือบริษทัได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไวใ้น 
สมุดทะเบียนหุน้แลว้เท่านั้น 

  เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าว
ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ื่นค าร้องขอทราบภายในเจด็ (7) วนั 

  หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดรองอ่ืนแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 16. กรณีท่ีผูรั้บโอนหุ้นมีความประสงค์จะไดใ้บหุ้นใหม่ ใหท้ าค าร้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลาย 
มือช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้นพร้อมกบัคืน
ใบหุน้เดิมหรือหลกัฐานอ่ืนใหแ้ก่บริษทั ในการน้ี หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย
แลว้ ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหน่ึง (1) 
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้น 

หมวดที่ 4 
กำรออกหลกัทรัพย์ กำรเสนอขำย และกำรโอนหลกัทรัพย์ 
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ขอ้ 17. การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  การโอนหลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ  (mai) หรือตลาดรองอ่ืน นอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค าว่า “หลกัทรัพย”์ ใหห้มายถึงหลกัทรัพยต์ามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

หมวดที่ 5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) 
คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และ
กรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

ขอ้ 19. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้
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 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้  21. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 22 

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนบัแต่วนัท่ี 
ใบลาออกไปถึงบริษทั 

  กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 23. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัหรือกฎหมาย 
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  
เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทน 
ดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 25. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ
อนุมติั  โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ 
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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  ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังาน หรือ 
ลูกจา้งของบริษทั ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทั 

ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธาน
กรรมการอยู ่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม 

  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ
ประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

  กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้  ในกรณีน้ีให้ประธาน
กรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนั  นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 

ขอ้ 29. ในการด าเนินกิจการบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์
ของบริษทั 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือ
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าเข้าท าเพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่
กรรมการนั้นจะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 
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ขอ้ 31. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
ในสัญญาใดท่ีบริษทัท าข้ึน หรือในกรณีท่ีจ านวนหุ้นหรือหุ้นกูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการ 
ถืออยูมี่จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ
บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง  

 

ขอ้ 33. จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษทั และให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

 

ขอ้ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการหน่ึงคนหรือ
หลายคน  และ/หรือต าแหน่งอ่ืนใด  ให้ด ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอาจก าหนดข้ึน  
และคณะกรรมการอาจมอบหรือก าหนดอ านาจใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  
ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดไวว้า่เป็นอ านาจของผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 35. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้ งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร  คณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการอ่ืนๆ และ/หรือคณะท่ีปรึกษาอ่ืนใดได ้ ตามความเหมาะสม  เพ่ือด าเนินกิจการอย่างหน่ึง
อย่างใดหรือหลายอย่าง  โดยจะก าหนดเ ง่ือนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้  คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ี
ท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอ่ีนๆ 
ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเหล่านั้น  ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีใน
ฐานะกรรมการ 

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่ 
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

   

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใด
กไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี
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เช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก
ผูถื้อหุน้  
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ี
สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อ
หุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีคร้ังใดจ านวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั  

  ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธาน
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กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง 
เลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ 

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 
 

ขอ้ 41. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญชี 

 

ขอ้ 42. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 



หนา้ 11 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

 

            ลงนาม                 ลงนาม   

             (นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์                     (นายปิยะ เตชากูล)                                
 

 

ขอ้ 43. บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง (1) ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นสามญั 
ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่  
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

  เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั  เวน้แต่จะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนส าหรับหุ้น
บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล 
ดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

ขอ้ 47. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ 
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 



หนา้ 12 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

 

            ลงนาม                 ลงนาม   

             (นายววิฒัน์ กรมดิษฐ)์                     (นายปิยะ เตชากูล)                                
 

 

ขอ้ 49. ผูส้อบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย  
ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัไดใ้นระหว่างเวลาท าการของบริษทั ในการน้ี ให้ผูส้อบบญัชีมี
อ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั 
รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของ
บริษทัได ้

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และใหบ้ริษทั
จดัส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบ
บญัชีดว้ย 

หมวดที่ 8 
บทเพิม่เตมิ 

ขอ้ 51. ตราของบริษทัใหใ้ชต้ามท่ีประทบัไวด้งัน้ี 

 


