
 

1/14 
ประกาศใช้คร้ังที่ 00 
วันที ่02/06/63 

 

 
 
 

ข้อบังคับบริษัท 
 
 
 

ส ำหรับ 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     อนุมตัิโดย : _____________________________ 

               (ดร.กฤษณะ  วจไีกรลำศ) 
                ประธำนกรรมกำรบริษทั 

 



 

2/14 
ประกาศใช้คร้ังที่ 00 
วันที ่02/06/63 

 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
----------------------------------------------------------- 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า “ขอ้บงัคบัของ บรษิัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” 

ขอ้ 2. ค าว่า “บริษัท” ในขอ้บังคับนี ้หมายถึง บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้ าหนดไว้ 
เป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นใดที่มิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั 
และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเก่ียวข้องกับ  
การด าเนินกิจการของบรษิัท 

หมวดที ่2 
หุ้นและผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 4. หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุื่อผูถื้อหุน้ แต่ละหุน้มีมลูค่าเท่ากนั 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือ  
ผูซ้ือ้หุน้จะขอหกักลบลบหนีก้บับรษิัทไม่ได ้

บริษัทอาจเสนอขายหุน้สงูกว่ามลูค่าหุน้ที่จดทะเบียนไวก้็ได ้ในกรณีนีบ้ริษัทตอ้งใหผู้จ้องส่งใชเ้งินส่วนล า้มูลค่าหุน้
พรอ้มกบัเงินค่าหุน้ 

บรษิัทอาจออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บรุมิสิทธิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใด
ก็ไดต้ามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์นญุาต  

ขอ้ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปจองหุ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุน้ร่วมกัน 
บุคคลเหล่านั้น ตอ้งรับผิดร่วมกันในการส่งใชเ้งินค่าหุ้นและส่วนล า้มูลค่าหุน้ และตอ้งแต่งตัง้ใหค้นใดคนหนึ่งใน
บคุคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูจ้องหุน้ แลว้แต่กรณี 
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ขอ้ 6. ใบหุน้ทกุใบของบรษิัทจะระบชุื่อผูถื้อหุน้ และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือชื่อและ
ประทบัตราของบรษิัทไว ้แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรพัย ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือชื่อแทนก็ได ้

ขอ้ 7. การลงลายมือชื่อในใบหุน้หรือใบหลกัทรพัยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยด์งักล่าว กรรมการหรือ
นายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมือชื่อดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจกัร เครื่องคอมพิวเตอร ์หรือประทบัโดยวิธีการอื่น
ใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดก็ได  ้

บริษัทจะตอ้งเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีว่านัน้ ไว ้
ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให ้บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได ้และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัทแลว้ วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของบรษิัทใหเ้ป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนด 

ขอ้ 8. บรษิัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจ าน าหุน้ของบรษิัทเองไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล เนื่องจาก
ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมี ก าไรสะสมและ 
สภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บรษิัทจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บรษิัทไม่จ าหน่ายหรือ
จ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช  าระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้น  
จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ที่ซือ้คืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 



 

4/14 
ประกาศใช้คร้ังที่ 00 
วันที ่02/06/63 

ขอ้ 9. การซื ้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็น  
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้ดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ
ทนุช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษิัทในการอนมุตัิการซือ้หุน้คืนดงักล่าว 

ขอ้ 10. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ 
นับแต่วันที่บริษัทไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุน้ที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุน้ที่ออกใหม่
ภายหลงัการจดทะเบียนบรษิัท 

ขอ้ 11. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่  
ผูถื้อหุน้โดยคืนใบหุน้เดิม 

ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดสญูหายหรือถกูท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานต ารวจ หรือ
หลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิัท 

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรี ยก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุน้นัน้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ใบหุน้ท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งไดม้ีการออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถื้อว่าใบหุน้เก่านัน้เป็นอนัยกเลิก 

หมวดที ่3 
การโอนหุน้ 

ขอ้ 12. หุน้ของบรษิัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั และหุน้ท่ีถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวน
รวมกันไม่เกินกว่ารอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท การโอนหุน้รายใดที่จะ 
ท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้รายนัน้ได ้

ขอ้ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอน  
กบัผูร้บัโอน และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุน้จะใชย้นับริษัทไดเ้มื่อบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกได้
เมื่อบรษิัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้เท่านัน้ 

เมื่อบริษัทพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน  
สิบส่ี (14) วัน นับแต่วันที่ไดร้บัค ารอ้งขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ ์ใหบ้ริษัทแจง้แก่  
ผูย้ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ 
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ในกรณีที่หุน้ของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายใน
ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ (OVER THE COUNTER) และ/หรือ  ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า  ( FUTURE)  
ใหก้ารออกใบหุน้ของบริษัท และการโอนหุน้ของบริษัทเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 14. กรณีที่ผูร้บัโอนหุ้นมีความประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่ ใหท้ าค ารอ้งขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ  
ผูร้บัโอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรบัรองลายมือชื่อนั้นพรอ้มกับเวนคืนใบหุน้เดิมหรือ
หลักฐานอื่นใหแ้ก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้ริษัทลงทะเบียน 
การโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับค ารอ้งขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอนัน้ 

ขอ้ 15. ในระหว่างยี่ สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้  
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัทและส านกังานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่นอ้ยกว่า
สิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัเริ่มงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ 

ขอ้ 16. ผู้ใดได้สวมสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยทางมรดกหรือโดยอ านาจศาลต้องน าหลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดง  
บรษิัทจึงจะรบัจดทะเบียนใหเ้ป็นผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่4 
การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย ์

ขอ้ 17. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์่อประชาชนหรือบคุคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
บรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

การโอนหลักทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ค าว่า “หลกัทรพัย”์ ใหห้มายถึง หลกัทรพัยต์ามนิยามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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หมวดที ่5 
กรรมการ 

ขอ้ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า ( 5) คน  
โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย  
บรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบรษิัท 

กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้ง  
บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา 
เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคล
ซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 20. ผูท้ี่จะเป็นกรรมการของบรษิัทไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตัิดงันี ้

(1) ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนิุติภาวะ 

(2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

(4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

ขอ้ 21. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ  
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 



 

7/14 
ประกาศใช้คร้ังที่ 00 
วันที ่02/06/63 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

ขอ้ 22. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ตามขอ้ 24. 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก 
ไปถึงบรษิัท  

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคหน่ึงอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง  
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  
กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น  
จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง 
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้  
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จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบรษิัท 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ขอ้ 27. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 28. กรรมการคนใดเมื่อไดร้บัเลือกตัง้แลว้ ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในขอ้ 20. หรือที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 
ใหถ้อดถอนเสียจากกรรมการตามขอ้ 24. ย่อมพน้จากต าแหน่งกรรมการทนัที 

ขอ้ 29. การประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนด
ในกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการกระท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ขอ้ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด ( 7) วัน 
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 

ทั้งนี ้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่าน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 31. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการ  
ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ  
คนหน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
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ขอ้ 32. ในการด าเนินกิจการบรษิัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

ทั้งนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
แทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 33. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ  
เขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ  
กิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

ขอ้ 34. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในสัญญาใดที่บริษัทท าขึน้ หรือในกรณีที่จ  านวนหุน้หรือหลักทรพัยอ์ื่นใดของบริษัท  บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ 
ที่กรรมการถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลง 

ขอ้ 35. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่  เ ป็นไปตามดุลพินิจของ  
ประธานกรรมการ 

ขอ้ 36. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได้ 
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หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

การประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถท าได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดใน
กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการกระท าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบ ุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า  (45) วันนับแต่ 
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ  โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุน้ 
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัขอ้ 39 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหค้ณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้ม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา  
แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ  
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวันประชุม 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

อนึ่ง หากเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชมุ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
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ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกลเ้คียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและ  
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่ วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นไดเ้รียกนัด  
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะท าใบมอบฉันทะในการเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนไดค้ราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่ 
นายทะเบียนก าหนด และใหส่้งมอบต่อประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้รว่มประชมุและผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อการดงักล่าวนัน้จะมีไดเ้พียงบคุคลเดียวเท่านัน้ไม่ว่าผูถื้อหุน้
นัน้จะถือหุน้ของบรษิัทมากหรือนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

ขอ้ 40. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู ่
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็น 
ประธานในที่ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง  ( 1)  มี เ สียงหนึ่ง  (1)  และผู้ถือหุ้นคนใด 
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
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(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น  
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท  

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 42. การลงคะแนนลับอาจท าไดเ้มื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อยห้า (5) คนรอ้งขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติ 
ใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั 

เมื่อมีการรอ้งขอใหม้ีการลงคะแนนลบั ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบัดงักล่าวนัน้ 

ขอ้ 43. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ้ 44. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชี
ของบรษิัท 
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ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยสิ์น
และหนี ้สินของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทได  ้

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที ่8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่   
หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้  
หุ้นบุริมสิทธิไดร้ับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล 
ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น  
ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 52. ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จ ดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว  
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

ขอ้ 53. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี  
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี )  จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ( 10)  
ของทนุจดทะเบียน 

หมวดที่ 9 

การเพิม่ทุนและการลดทุน 

ขอ้ 54. บริษัทอาจเพิ่มทุน จากจ านวนที่จดทะเบียนไวโ้ดยการออกหุน้เพิ่มทุน โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  หุน้ที่เพิ่มขึน้ 
จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน  
หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้ทัง้นี ้ต้ามมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 55. บริษัทอาจลดทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่า ลงหรือลดจ านวนหุ้น 
ใหน้อ้ยลงก็ได ้แต่จะลดทนุลงไปใหถ้ึงต ่ากว่าจ านวนหน่ึงในส่ีของทนุทัง้หมดไม่ได ้

การลดมูลค่าหรือลดจ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นจ านวนเท่าใด  และดว้ยวิธีการอย่างใด จะกระท าไดเ้มื่อที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หมวดที ่10 
บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 56. ตราของบรษิัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้ 

 

 

 


