
หนา้1ของจาํนวน12หนา้ 

 

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

(นายเอกรินทรเ์หลืองวิริยะ) 

 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนทจ์าํกัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัของ บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 

ขอ้ 2. คาํว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (มหาชน)และมีชื่อเป็น

ภาษาองักฤษว่า “EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” เวน้แต่จะไดก้าํหนดไว้

เป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นใดที่มิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคับนี ้ใหถ้ือและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน

จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือ

เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษัท 

หมวดที่ 2 

หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 4. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละเท่าๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุชื่อผูถ้ือหุน้ 

การชาํระค่าหุน้ทุกหุน้ของบริษัทตอ้งชาํระเต็มมลูค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน โดยผูจ้อง

หุน้หรือผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได ้

ทัง้นีเ้วน้แต่ในกรณีที่บริษัทปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพ่ือชาํระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนี้

เป็นทนุโดยมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการออกหุน้เพ่ือชาํระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตาม

วรรคก่อนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2)คนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใด 

คนหนึ่งในบุคคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องซือ้หุน้หรือผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้กู้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดก็ได้

ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยอ์นุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุน้กู้แปลงสภาพ หรือ

หุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัก็ได ้ทัง้นีภ้ายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย 

EzTC
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ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
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ขอ้ 5. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง(1)คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ

ประทับตราขอ งบริษัทไว้ แต่ทั้ งนี้  คณ ะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย ์

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือชื่อในใบหุน้แทนก็ได ้

ขอ้ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือในใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรพัย์ดังกล่าว 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรพัยอ์าจลงลายมือชื่อดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจักร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร ์

หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

กาํหนดก็ได ้

บริษัทจะตอ้งเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้และหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถ้ือหุน้ท่ีว่า

นั้นไว ้ณ สาํนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัทก็ไดแ้ละในกรณีที่บริษัทมอบหมายใหบ้ริษัทศูนย์

รบัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรพัย์ของบริษัทแลว้ วิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรพัยก์าํหนด 

ขอ้ 7. บริษัทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนบริษัท หรือนับ

แต่วนัที่บริษัทไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจาํหน่ายหุน้ที่เหลือหรือออกจาํหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่

ภายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดชาํรุด หรือลบเลือนในสาระสาํคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษัททาํการออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ 

ผูถ้ือหุน้โดยเวนคืนใบหุน้เดิม 

ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดสูญหายหรือถกูทาํลาย ผูถ้ือหุน้จะตอ้งนาํหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานตาํรวจ 

หรือหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด โดยบริษัทอาจเรียก

ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

ใบหุน้ที่สญูหาย ถกูทาํลายลบเลือน หรือชาํรุดซึ่งไดมี้การออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถ้ือว่าใบหุน้เก่านั้นเป็น

อนัยกเลิก 

ขอ้ 9. บริษัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจาํนาํหุน้ของบริษัทเองไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนจากผูถ้ือหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งอนมุัติการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

เนื่องจากผูถ้ือหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
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(2) บริษัทอาจซือ้หุน้คืนเพ่ือวัตถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกาํไรสะสมและสภาพ

คล่องส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไม่เป็นเหตใุหบ้ริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นท่ีซื ้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณี ท่ีบริษัท 

ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษัทจะดาํเนินการลดทนุท่ีชาํระแลว้ โดยวิธีตดั

หุน้จดทะเบียนส่วนที่จาํหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การจาํหน่ายหุน้ และการตัดหุน้จดทะเบียนดังกล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ที่กาํหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

ขอ้ 10. การซือ้หุน้คืนของบริษัท ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้ดังกล่าวมีจาํนวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) 

ของทุนชาํระแลว้ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุัติการซือ้หุน้คืนดงักล่าว ทั้งนี ้ในกรณี

ที่จาํนวนหุน้ท่ีซือ้คืนมีจาํนวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10)ของทุนชาํระแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะตอ้งทาํการซือ้หุ้นคืนภายในหน่ึง (1)ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมผูถ้ือหุน้ 

หมวดที่ 3 

การโอนหุ้น 

ขอ้ 11. หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จาํกัดเวน้แต่การโอนหุน้นั้นเป็นเหตุใหมี้คนต่างดา้วถือหุน้อยู่

ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49)ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 

ขอ้ 12. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รบัโอน และลงลายมือชื่อของผูโ้อน  

กบัผูร้บัโอนและทาํการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เม่ือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน

บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้แลว้เท่านัน้ 

เม่ือบริษัทพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน

สิบส่ี (14) วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นั้นไม่ถกูตอ้งสมบูรณใ์หบ้ริษัทแจง้

แก่ผูย้ื่นคาํรอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

แลว้ ใหก้ารโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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ขอ้ 13. กรณีท่ีผูร้บัโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้าํคาํรอ้งขอต่อบริษัทโดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อ

ของผูร้บัโอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงลายมือชื่อรบัรองลายมือชื่อนั้นพรอ้มกับเวนคืนใบหุน้

เดิมหรือหลกัฐานอื่นใหแ้ก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้ริษัท

ลงทะเบียนการโอนหุน้ดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัคาํรอ้งขอและออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่ง 

(1) เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัคาํรอ้งขอนัน้ 

หมวดที่ 4 

การออกหลักทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย ์

ขอ้ 14. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลักทรพัยอ์ื่นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

คาํว่า “หลักทรัพย”์ ให้หมายถึงหลักทรพัย์ตามนิยามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์

หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยห้า(5)คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ

กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัตามที่กฎหมายกาํหนด 

กรรมการบริษัทจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชเ้สียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการคัดเลือกในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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ขอ้ 17. ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้

ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจับ

ฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

ขอ้ 18. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และ/หรือกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้20. 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันท่ี 

ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 20. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระ

ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้มาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการคนที่เขา้มาแทน 
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มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหมี้

ผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิ

ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจา้ง

ของบริษัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง(1) คนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ

ก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการ 

ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการ

อยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม

นัน้หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง(1) เป็นประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถ้ือเสียงขา้งมาก  

กรรมการคนหนึ่ง(1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก

เสียงหนึ่ง (1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม 

ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิและประโยชน์

ของบริษัท จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 26. ในการดาํเนินกิจการบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บังคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต และระมดัระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท 

และเพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้ 
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ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขัน

กบักิจการของบริษัท ไม่ว่าเขา้ทาํเพ่ือประโยชนต์นเอง หรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

ขอ้ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

ในสัญญาใดท่ีบริษัททําขึ ้น หรือในกรณี ท่ีจํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือท่ีกรรมการ 

ถืออยู่มีจาํนวนเพ่ิมขึน้หรือลดลง 

ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ของสาํนกังานใหญ่ของ

บริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใดในราชอาณาจักรไทยโดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ้ 30. กรรมการซึ่งลงชื่อผกูพนับริษัทได ้คือ กรรมการสอง(2)คนลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

ทั้งนี ้คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงชื่อผูกพัน

บริษัทได ้

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วัน

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้คนหน่ึง(1) หรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้

ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) 

วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ไดจ้ัดใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่ง

เขา้ชื่อกนัหรือผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า

(45)วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร 
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ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

(นายเอกรินทรเ์หลืองวิริยะ) 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ถือหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32.ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

การประชุมผูถ้ือหุน้เม่ือไดเ้รียกนดัเวลาใดๆถา้ไดล่้วงเวลานัน้ไปแลว้หนึ่ง (1) ชั่วโมงแต่รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และ

จาํนวนหุน้ของผูถ้ือหุน้ซึ่งเขา้ประชุมยังไม่ครบองคป์ระชุมและถา้การนดัประชุมนั้นไดเ้รียกนดัโดยผูถื้อหุน้รอ้ง

ขอก็ใหเ้ลิกการประชุมและใหก้ารประชุมนั้นเป็นอันระงบัไปถ้าการประชุมนัน้เรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้

เรียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุมการประชุม

ครัง้หลงันีไ้ม่จาํตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 33. ในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดถ้้ามีรองประธานกรรมการใหร้อง

ประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํ

บอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย 

การส่งหนงัสือนดัประชุมใหส่้งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจกัรไทยที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ขอ้ 35. ประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุมใน

การนีต้อ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมเวน้แต่ที่ประชุม

จะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดับระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุม 



หนา้9ของจาํนวน12หนา้ 

 

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

(นายเอกรินทรเ์หลืองวิริยะ) 

 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีก

ก็ได ้

ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึงหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสองแล้วแต่กรณีและจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ีวันและเวลาที่จะ

ประชุมครัง้ท่ีต่อไปและใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่วนัเวลาและระเบียบวาระการประชุม

ไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวันประชุมทั้งนีใ้หโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่

นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบัใหถื้อว่าหุน้หน่ึง (1) หุน้มี

เสียงหนึ่ง (1) เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอและท่ีประชุมลงมติ

ใหล้งคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม

กาํหนด 

ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้นอกจาก

การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคัญการมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับ

บุคคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 
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ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

(นายเอกรินทรเ์หลืองวิริยะ) 

 

(ฌ) การดาํเนินการอื่นๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวว่้าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37. กิจการท่ีที่ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุณวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

(6) กิจการอื่นๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะต้องทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือผู้ท่ีประธานกรรมการกาํหนดณสถานท่ีท่ีประชุมก่อนผู้รบัมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบ

ฉันทะเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดักาํหนด 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหถ้ือว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้มอบ

ฉันทะมีรวมกันเวน้แต่ผูร้บัมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ่งมอบ

ฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผูม้อบฉันทะและจาํนวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะถืออยู่ดว้ย 

การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ขอ้ 39. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมถึงประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบับ

ที่74/2557 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเร่ืองมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2557 



หนา้11ของจาํนวน12หนา้ 

 

ลายมือชื่อ_________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

(นายเอกรินทรเ์หลืองวิริยะ) 

 

หมวดที่ 7 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ้ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตน้ในวนัที่ 1มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที่ 31ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจัดให้มีการทําและเก็บรกัษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ี 

เกี่ยวขอ้ง และตอ้งจัดทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน  

อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การทาํงบดลุและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อ 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนมุติัและคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบงบดลุและงบกาํไรขาดทนุนัน้ใหเ้สร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไ้ปใหผู้ถ้ือหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจาํปี 

(1) สาํเนางบดลุและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษัท 

ขอ้ 45. ผูส้อบบัญชีมีอาํนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน

ทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาทาํการของบริษัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบบญัชีมีอาํนาจสอบถาม

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคล

เหล่านัน้ชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเกี่ยวกบัการดาํเนินกิจการของบริษัทได ้

ขอ้ 46. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุน และ

ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและ

เอกสารทัง้หมดของบริษัทที่ผูถ้ือหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที่ 8 

เงินปันผลและเงินสาํรอง 

ขอ้ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
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เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให ้

หุน้บุริมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ัดสรรเงินปันผลตามที่กาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผล

ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกาํไรสมควร

พอที่จะทาํเช่นนัน้ และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหท่ี้ประชุม

ผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น

ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุน 

จดทะเบียน 

หมวดที่ 9 

บทเพ่ิมเติม 

ขอ้ 49. ตราของบริษัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้


