
หนา้ 1 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) 
----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์ จ ำกัด (มหำชน) 

ขอ้ 2. ค าว่า “บริษัท” ในขอ้บังคับนีห้มายถึง บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) และมีช่ือเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” เวน้แต่จะไดก้ าหนดไว้
เป็นอยา่งอื่นในขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นใดที่มิไดก้ลา่วไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน
จ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบรษัิท 

หมวดที่ 2 
หุ้นและผู้ถอืหุน้ 

ขอ้ 4. หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามญัมีมลูคา่หุน้ละเทา่ ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหุน้ 

การช าระคา่หุน้ทกุหุน้ของบริษัทตอ้งช าระเต็มมลูคา่หุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรพัยส์ินอื่นนอกจากตวัเงิน โดยผูจ้อง
หุน้หรอืผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับรษัิทไมไ่ด ้

ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีที่บรษัิทปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนี ้
เป็นทนุ โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตาม
วรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถ้าบุคคลตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุน้ร่วมกันตอ้งตัง้ใหค้นใด 
คนหนึง่ในบคุคลเหลา่นัน้เป็นผูใ้ชส้ทิธิในฐานะเป็นผูจ้องซือ้หุน้หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใด           
ก็ไดต้ามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
หรอืหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญัก็ได ้ทัง้นี ้ภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎหมาย 



หนา้ 2 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ขอ้ 5. ใบหุน้ทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือและ
ประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี ้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรอืพิมพล์ายมือช่ือในใบหุน้แทนก็ได ้

ขอ้ 6. การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือในใบหลักทรพัยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรพัยด์ังกล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจกัร ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร ์
หรือประทบัโดยวิธีการอื่นใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดก็ได ้

บรษัิทจะตอ้งเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีวา่
นัน้ไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้ บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้  และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้                   
บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทแลว้ วิธีปฏิบตัิที่
เก่ียวกบังานทะเบียนของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนด 

ขอ้ 7. บริษัทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนัที่นายทะเบียนรบัจดทะเบียนบริษัท หรือ           
นบัแต่วนัที่บริษัทไดร้บัช าระเงินคา่หุน้ครบถว้นในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุน้ที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุน้ที่ออก
ใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบรษัิท 

ขอ้ 8. ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษัทท าการออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่  
ผูถื้อหุน้โดยเวนคืนใบหุน้เดิม 

ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดสญูหายหรอืถกูท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความตอ่เจา้พนกังานต ารวจ 
หรอืหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงตอ่บรษัิท 

ในทัง้สองกรณี บรษัิทจะออกใบหุน้ใหมใ่หแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบรษัิทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุน้นัน้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินกว่าอตัราที่กฎหมาย
ก าหนด 

ใบหุน้ท่ีสญูหาย ถกูท าลาย ลบเลอืน หรอืช ารุดซึง่ไดม้ีการออกใบหุน้ใหมแ่ทนใหแ้ลว้ ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านัน้เป็น
อนัยกเลกิ 

ขอ้ 9. บรษัิทจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรบัจ าน าหุน้ของบรษัิทเองไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งอนมุตัิการแกไ้ข
ขอ้บังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 
เนื่องจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไมเ่ห็นดว้ยเห็นวา่ตนไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 



หนา้ 3 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัท  
ไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ ช  าระแลว้ โดยวิธี         
ตดัหุน้จดทะเบียนสว่นท่ีจ าหนา่ยไมไ่ด ้

การซือ้หุน้คืน การจ าหนา่ยหุน้ และการตดัหุน้จดทะเบียนดงักลา่วขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 10. การซือ้หุน้คืนของบรษัิท ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตก่รณีที่บรษัิทมีสถานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) 
ของทนุช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษัิทในการอนมุตัิการซือ้หุน้คืนดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณี
ที่จ านวนหุน้ท่ีซือ้คืนมีจ านวนเกินกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุช าระแลว้ บรษัิทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทจะตอ้งท าการซือ้หุน้คืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก            
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวดที่ 3 
กำรโอนหุน้ 

ขอ้ 11. หุน้ของบรษัิทยอ่มโอนกนัไดอ้ยา่งเสรโีดยไมม่ีขอ้จ ากดั เวน้แตก่ารโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหม้ีคนตา่งดา้วถือหุน้อยู่
ในบรษัิทเกินกวา่รอ้ยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ขอ้ 12. การโอนหุน้ย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผูร้บัโอน และลงลายมือช่ือของผูโ้อน  
กบัผูร้บัโอน และท าการสง่มอบใบหุน้ดงักลา่วใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บคุคลภายนอกไดเ้มื่อบรษัิทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้เทา่นัน้ 

เมื่อบรษัิทพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษัิทลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วภายใน
สบิสี ่(14) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ หรอืหากบรษัิทเห็นวา่การโอนหุน้นัน้ไมถ่กูตอ้งสมบรูณ ์ใหบ้รษัิทแจง้
แก่ผูย้ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

ในกรณีที่หุน้ของบริษัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ ใหก้ารโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์



หนา้ 4 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ขอ้ 13. กรณีที่ผูร้บัโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้ าค ารอ้งขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ
ของผูร้บัโอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรบัรองลายมือช่ือนัน้พรอ้มกบัเวนคืนใบหุน้
เดิมหรอืหลกัฐานอื่นใหแ้ก่บรษัิท ในการนี ้หากบรษัิทเห็นวา่การโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้รษัิท
ลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วภายในเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ และออกใบหุน้ใหใ้หมภ่ายในหนึง่ 
(1) เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอนัน้ 

หมวดที่ 4 
กำรออกหลกัทรัพย ์กำรเสนอขำย และกำรโอนหลกัทรัพย ์

ขอ้ 14. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์อ่ประชาชนหรอืบคุคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
หรอืตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

ค าว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ              
ตลาดหลกัทรพัย ์

หมวดที่ 5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยหา้ (5) คน 
โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย และ
กรรมการของบรษัิทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้
แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการคัดเลือกในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 



หนา้ 5 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได  ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั และ/หรอื กฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบรษัิท 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  
ไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้มาเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการคนทีเ่ขา้มาแทน 



หนา้ 6 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ี
ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้ง
ของบรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่ (1) คนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ 
ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ
อยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ แต่ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุ
นัน้หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ (1) เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อเสยีงขา้งมาก  

กรรมการคนหนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกี
เสยีงหนึง่ (1) เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม  
ไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีดว่นเพื่อรกัษาสทิธิและประโยชน์
ของบรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได  ้

ขอ้ 26. ในการด าเนินกิจการบรษัิท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
และเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 



หนา้ 7 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเขา้
เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบักิจการของบรษัิท ไมว่า่เขา้ท าเพื่อประโยชนต์นเอง หรอืประโยชนผ์ู้อื่น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจ้งใหบ้ริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  
ในสัญญาใดที่บริษัทท าขึน้ หรือในกรณีที่จ  านวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัท ในเครือที่กรรมการ 
ถืออยูม่ีจ  านวนเพิ่มขึน้หรอืลดลง 

ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดวนั เวลา และสถานที่ 
เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 30. กรรมการซึง่ลงช่ือผกูพนับรษัิทได ้คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท  

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงช่ือผูกพนั
บรษัิทได ้

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วมาแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้ห้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) 
วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบหา้ 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 



หนา้ 8 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 32. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) 
คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ  

การประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกนดัเวลาใด ๆ ถา้ไดล้ว่งเวลานัน้ไปแลว้หนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจ านวนผูถื้อหุน้
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุยงัไมค่รบองคป์ระชมุ และถา้การนดัประชมุนัน้ไดเ้รยีกนดัโดยผูถื้อหุน้
รอ้งขอก็ใหเ้ลกิการประชมุ และใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุนัน้เรยีกนดัโดยคณะกรรมการก็
ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด  (7) วนัก่อนประชุม การ
ประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33. ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่ (1) เป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอตอ่ที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค า
บอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่
สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย 

การสง่หนงัสอืนดัประชมุใหส้ง่มอบใหแ้ก่ผูร้บัหรอืผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรงหรือสง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได  ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดสถานท่ีอื่นใดในราชอาณาจกัรไทยที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ 

ขอ้ 35. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยการประชมุ ใน
การนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุ
จะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ 



หนา้ 9 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได ้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรือ่งตามล าดบัวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึง่หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไมเ่สรจ็
ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ที่ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุดว้ย 

ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ไมว่่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้ 
มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอ และที่ประชมุลงมติ
ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานที่ประชุม
ก าหนด  

ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่ (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การเลกิบรษัิท 

(ช) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 



หนา้ 10 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญตัิไวว้า่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่  
(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 37. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี  ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่น ๆ 

กำรมอบฉันทะเพือ่เข้ำประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบ
ฉนัทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัก าหนด 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้มอบ
ฉันทะมีรวมกัน เวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบ
ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 

กำรจัดประชุมผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

ขอ้ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดใหม้ีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่
74/2557 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 เรื่องการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเรือ่งมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. 2557   



หนา้ 11 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ขอ้ 40. รอบปีบญัชีของบรษัิทเริม่ตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่  
เก่ียวขอ้ง และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน  
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษัิท 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิท 

ขอ้ 45. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน
ทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหวา่งเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบบัญชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคล
เหลา่นัน้ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรอืสง่เอกสาร หรอืหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษัิทได้ 

ขอ้ 46. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารทัง้หมดของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที่ 8 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

ขอ้ 47. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 



หนา้ 12 ของจ านวน 12 หนา้ 
 

ลายมือช่ือ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบยีน 
(           นายเอกรนิทร ์เหลอืงวิรยิะ         ) 

 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดให้ 
หุน้บรุมิสทิธิไดร้บัเงินปันผลแตกตา่งจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผล
ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นวา่บรษัิทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ 
ลงมติ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้
ในหนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของทนุ 
จดทะเบียน 

หมวดที่ 9 
บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 49. ตราของบรษัิทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้


