หน้า 1 ของจานวน 12 หน้า
ข้อบังคับ
ของ
บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหำชน)
----------------------------------------------------------หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1.

ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ข้อ 2.

คาว่า “บริ ษั ท ” ในข้อบังคับนีห้ มายถึง บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด (มหาชน) และมีชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” เว้นแต่จะได้กาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้

ข้อ 3.

ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี ้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถอื หุน้

ข้อ 4.

หุน้ ของบริษัทเป็ นหุน้ สามัญมีมลู ค่าหุน้ ละเท่า ๆ กัน และเป็ นหุน้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหุน้
การชาระค่าหุน้ ทุกหุน้ ของบริษัทต้องชาระเต็มมูลค่าหุน้ ด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยผูจ้ อง
หุน้ หรือผูซ้ ือ้ หุน้ จะขอหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทไม่ได้
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระหนีแ้ ก่เจ้าหนีต้ ามโครงการแปลงหนี ้
เป็ นทุน โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกหุน้ เพื่อชาระหนีแ้ ละโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุนตาม
วรรคก่อน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
หุน้ ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้ แต่สอง (2) คนขึน้ ไปจองซือ้ หรือถื อหุน้ ร่วมกันต้องตัง้ ให้คนใด
คนหนึง่ ในบุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะเป็ นผูจ้ องซือ้ หุน้ หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
บริษัทมีสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิ หุน้ กู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด
ก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญก็ได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 2 ของจานวน 12 หน้า
ข้อ 5.

ใบหุน้ ทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ
ประทั บ ตราของบริ ษั ท ไว้ แต่ ทั้ ง นี ้ คณะกรรมการ สามารถมอบหมายให้ น ายทะเบี ย นหลั ก ทรัพ ย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูล้ งหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุน้ แทนก็ได้

ข้อ 6.

การลงลายมือ ชื่ อในใบหุ้น หรือ ในใบหลักทรัพ ย์อื่น ใดของกรรมการหรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์
หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดก็ได้
บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่วา่
นัน้ ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ นนายทะเบี ย นหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษั ท ก็ ไ ด้ และในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มอบหมายให้
บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธี ปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด

ข้อ 7.

บริษัทจะออกใบหุน้ ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ
นับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจาหน่ายหุน้ ที่เหลือหรือออกจาหน่ายหุน้ ที่ออก
ใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8.

ในกรณีที่ใบหุน้ ฉบับใดชารุ ด หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริษัททาการออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ โดยเวนคืนใบหุน้ เดิม
ในกรณีที่ใบหุน้ ฉบับใดสูญหายหรือถูกทาลาย ผูถ้ ือหุน้ จะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจ
หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ในทัง้ สองกรณี บริษัทจะออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ ใหม่แทนใบหุน้ เดิมจากผูถ้ ือหุน้ นัน้ แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
ใบหุน้ ที่สญ
ู หาย ถูกทาลาย ลบเลือน หรือชารุดซึง่ ได้มีการออกใบหุน้ ใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุน้ เก่านัน้ เป็ น
อันยกเลิก

ข้อ 9.

บริษัทจะเป็ นเจ้าของหุน้ หรือรับจานาหุน้ ของบริษัทเองไม่ได้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1)

บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอนุมตั ิการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ ยวกับสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงิ นปั น ผล
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 3 ของจานวน 12 หน้า
(2)

บริษัทอาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซือ้ หุน้ คืนนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน

ทัง้ นี ้ หุน้ ที่บริษัทถืออยู่นนั้ จะไม่นับเป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ไม่มีสิทธิ ในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริษั ท จะต้อ งจ าหน่า ยหุ้น ที่ ซื อ้ คืน ตามวรรคก่อ น ภายในเวลาที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ที่ บ ริษั ท
ไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนที่ ชาระแล้ว โดยวิธี
ตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซือ้ หุน้ คืน การจาหน่ายหุน้ และการตัดหุน้ จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10.

การซือ้ หุน้ คืนของบริษัท ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็ นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซือ้ หุน้ ดังกล่าวมีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ ( 10)
ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมตั ิการซือ้ หุน้ คืนดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่จานวนหุน้ ที่ซือ้ คืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว บริษัทจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และบริษัทจะต้องทาการซือ้ หุน้ คืน ภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 3
กำรโอนหุน้

ข้อ 11.

หุน้ ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ เป็ นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุน้ อยู่
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท

ข้อ 12.

การโอนหุน้ ย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ้ นโดยระบุชื่อผูร้ บั โอน และลงลายมือชื่ อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และทาการส่งมอบใบหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ้น จะใช้ ยัน บริ ษั ท ได้เ มื่ อ บริ ษั ท ได้ร ับ ค าร้อ งขอให้ล งทะเบี ย นการโอนหุ้น แล้ว แต่ จ ะใช้ยัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ แล้วเท่านัน้
เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวภายใน
สิบสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่ถกู ต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้ง
แก่ผยู้ ื่นคาร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
ในกรณีที่หนุ้ ของบริษัทได้รบั การจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว ให้การโอนหุน้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)
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ข้อ 13.

กรณีที่ผรู้ บั โอนหุน้ มีความประสงค์จะได้ใบหุน้ ใหม่ ให้ทาคาร้องขอต่อบริษัทโดยทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อ
ของผูร้ บั โอนหุน้ และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้ พร้อมกับเวนคืนใบหุน้
เดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี ้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุน้ ดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอ และออกใบหุน้ ให้ใหม่ภายในหนึง่
(1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั คาร้องขอนัน้
หมวดที่ 4
กำรออกหลักทรัพย์ กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย์

ข้อ 14.

การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้ สามัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค าว่ า “หลัก ทรัพ ย์” ให้ห มายถึ ง หลัก ทรัพ ย์ต ามนิ ย ามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร

ข้อ 15.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริษัทจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16.

ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รบั การคัดเลือกในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 5 ของจานวน 12 หน้า
ข้อ 17.

ในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ( 1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั
ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

ข้อ 18.

ข้อ 19.

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5)

ศาลมีคาสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่น ใบลาออกต่อ บริษัท โดยการลาออกนั้น จะมี ผลนับ แต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20.

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ข้อ 21.

ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า มาเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการคนทีเ่ ข้ามาแทน

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 6 ของจานวน 12 หน้า
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 22.

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อ ยกว่ า สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสี ย งทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรือให้มี
ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่า งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ มาจากพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 23.

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ (1) คนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24.

ในการประชุม คณะกรรมการ ต้อ งมี ก รรมการมาประชุม ไม่น ้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ( 1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแ ต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
นัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ (1) เป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึง่ (1) เพื่อเป็ นเสียงชีข้ าด

ข้อ 25.

ในการเรีย กประชุม คณะกรรมการ ให้ป ระธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่ง ได้ร ับ มอบหมายส่ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม
ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

ข้อ 26.

ในการดาเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 7 ของจานวน 12 หน้า
ข้อ 27.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการ
ของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท ไม่วา่ เข้าทาเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ กรรมการผูน้ นั้

ข้อ 28.

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญ ญาใดที่ บ ริ ษั ท ท าขึน้ หรื อ ในกรณี ที่ จ านวนหุ้น หรือ หุ้น กู้ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ก รรมการ
ถืออยูม่ ีจานวนเพิ่มขึน้ หรือลดลง

ข้อ 29.

คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทย โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 30.

กรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงชื่อผูกพัน
บริษัทได้
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถอื หุ้น

ข้อ 31.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45)
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า
(45) วัน นับ แต่วัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่ น นี ้ ให้ถื อ ว่า เป็ น การประชุมผู้ถื อ หุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 8 ของจานวน 12 หน้า
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 32.

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สบิ ห้า (25)
คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่ งเวลานัน้ ไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจานวนผูถ้ ือหุน้
และจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนัน้ ได้เรียกนัดโดยผูถ้ ือหุน้
ร้องขอก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนัน้ เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมนัน้ เรียกนัดโดยคณะกรรมการก็
ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การ
ประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33.

ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่
มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ (1) เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34.

ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ค ณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้สง่ มอบให้แก่ผรู้ บั หรือผูแ้ ทนของผูร้ บั โดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่

ข้อ 35.

ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน
การนีต้ อ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มา
ประชุม

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งตามลาดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุส ถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุม ไปยังผู้ถือ หุ้น ไม่น ้อ ยกว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุม ทั้ง นี ้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 36.

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุน้ หนึ่ง (1) หุน้
มีเสียงหนึง่ (1) เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุม
กาหนด
ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ (1) เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ)

การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ)

การเลิกบริษัท

(ช)

การออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัท

(ซ)

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)
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(ฌ)
ข้อ 37.

การดาเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้วา่ ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พงึ เรียกประชุมมีดงั นี ้
(1)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

(3)

พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผล

(4)

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

(5)

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6)

กิจการอื่น ๆ

กำรมอบฉันทะเพือ่ เข้ำประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 38.

ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ผู้ถื อ หุ้น จะมอบฉัน ทะให้บุค คลผู้ซึ่ง บรรลุนิ ติ ภาวะแล้ว เข้า ประชุม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ มอบ
ฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผรู้ บั มอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ ึ่งมอบ
ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะและจานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
กำรจัดประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 39.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเรือ่ งมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 11 ของจานวน 12 หน้า
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี
ข้อ 40.

รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41.

บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็ บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน
อันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท

ข้อ 42.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผสู้ อบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ข้อ 43.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ ปให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี
(1)

สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้ รายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี และ

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 44.

ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 45.

ผูส้ อบบัญชีมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี ้ ให้ผสู้ อบบั ญชีมีอานาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้บุคคล
เหล่านัน้ ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 46.

ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ ยวกับบัญชี ของบริษัทเพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ื อหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารทัง้ หมดของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
หมวดที่ 8
เงินปั นผลและเงินสำรอง

ข้อ 47.

ห้ามจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากกาไร ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

หน้า 12 ของจานวน 12 หน้า
เงินปั นผลนัน้ ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุน้ บุริมสิทธิ และกาหนดให้
หุน้ บุรมิ สิทธิได้รบั เงินปั นผลแตกต่างจากหุน้ สามัญ ให้จดั สรรเงินปั นผลตามที่กาหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปั นผล
ต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 48.

บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน
หมวดที่ 9
บทเพิ่มเติม

ข้อ 49.

ตราของบริษัทให้ใช้ดงั ที่ประทับไว้นี ้

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(
นายเอกรินทร์ เหลืองวิรยิ ะ
)

