หน้า 1 ของจานวน 12 หน้า

ข้ อบังคับ
ของ
บริษทั เอทีพี 30 จำกัด (มหำชน)
_________________________________________________
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับของบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริ ษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริ ษทั เอทีพี 30 จากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในข้อบังคับนี้
ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่ มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 5. หุ น้ ของบริ ษทั เป็ นหุ น้ สามัญมีมูลค่าหุ น้ เท่า ๆ กัน และเป็ นหุ น้ ชนิ ดที่ตอ้ งชาระค่าหุ น้ เต็มจานวนมูลค่าของ
หุน้ และ/หรื อเป็ นหุน้ ที่ชาระค่าหุน้ ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรื อให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ ในงานวรรณกรรม
ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า แบบหรื อหุ่ นจาลอง แผนผัง สู ตร หรื อกรรมวิธี
ลับใดๆ หรื อให้ใช้ขอ้ สนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิ ชย์ หรื อวิทยาศาสตร์
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายหุ น้ หุ น้ บุริมสิ ทธิ หุ น้ กู้ หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ น้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
บุ คคลใดๆ หรื อประชาชนทัว่ ไปได้ และการแปลงสภาพหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นกูส้ ามัญ การแปลง
สภาพหุ น้ บุริมสิ ทธิ ให้เป็ นหุ น้ สามัญให้กระทาได้ ทั้งนี้ ภายใต้บงั คับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ข้อ 6

หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญ มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าที่ กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และ
ชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด เป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ื อ ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ ้นสามัญ ยกเว้น
ข้อจากัดที่เป็ นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริ ษทั

ข้อ 7. ใบหุ น้ ทุกใบของบริ ษทั จะระบุชื่อผูถ้ ือหุ ้น และมีลายมือชื่ อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ลงหรื อพิมพ์
ลายมือชื่ อไว้ แต่ท้ งั นี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบี ยนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เป็ นผูล้ งหรื อพิ มพ์ลายมื อชื่ อแทนก็ได้ ซึ่ งการลงลายมื อชื่ อหรื อพิ มพ์
ดังกล่าวนั้นให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 8. การลงลายมื อชื่ อในใบหุ ้นหรื อใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรื อนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ดงั กล่าว
กรรมการหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรื อใช้เครื่ องจักร ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื อประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดก็ได้
บริ ษทั จะต้องเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นที่ว่า
นั้น ไว้ ณ ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษัท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษัท อาจจะมอบหมายให้ บ ริ ษ ัท ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ก็ได้และหากบริ ษทั มอบหมายให้
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั แล้ว วิธีปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 9. บริ ษทั ต้องจัดทาใบหุ ้นมอบให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นภายในสอง (2) เดื อนนับแต่วนั ที่ นายทะเบี ยนรั บจดทะเบี ยน
บริ ษทั หรื อนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ได้รับชาระเงิ นค่ าหุ ้นครบถ้วน ในกรณี ที่บริ ษทั จาหน่ ายหุ ้นที่ เหลื อหรื อ
ออกจาหน่ายหุน้ ที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริ ษทั
ข้อ 10. ในกรณี ที่ใบหุน้ ฉบับใดสู ญหาย ถูกทาลาย ชารุ ด หรื อลบเลือนในสาระสาคัญ ผูถ้ ือหุน้ อาจขอให้บริ ษทั ทา
การออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
ในกรณี ที่ใบหุ ้นฉบับใดสู ญหายหรื อถู กทาลาย ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่ อพนัก งาน
สอบสวนหรื อนาหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริ ษทั กรณี ใบหุ น้ ลบเลือนหรื อชารุ ด ผูถ้ ือหุ น้ ต้อง
เวนคืนใบหุ น้ เดิมให้แก่บริ ษทั ในทั้งสองกรณี บริ ษทั จะออกใบหุ น้ ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
ในกรณี ที่ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ตายหรื อ ล้ม ละลาย บุ ค คลผู ม้ ี สิ ทธิ จ ะได้หุ้น นั้น หากน าใบหุ ้น มาเวนคื น พร้ อ มกับ
หลักฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริ ษทั ครบถ้วนแล้ว บริ ษทั จะลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และออกใบ
หุน้ ใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว
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บริ ษทั อาจเรี ยกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ น้ ใหม่แทนใบหุ น้ เดิมจากผูถ้ ือหุ น้ นั้น แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกิ นกว่า
อัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
ใบหุ น้ ที่สูญหาย ถูกทาลาย ชารุ ดหรื อลบเลือนหรื อได้เวนคืนซึ่ งได้มีการออกใบหุ ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้
ถือว่าใบหุน้ เก่านั้นเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 11. บริ ษทั จะเป็ นเจ้าของหุน้ หรื อรับจานาหุน้ ของบริ ษทั เองไม่ได้ เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั อาจซื้ อหุ น้ คืนจากผูถ้ ือหุ น้ ที่ออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั เกี่ ยวกับสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผล ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ เห็ นว่า
ตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคื นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารทางการเงิ นเมื่อบริ ษทั มี กาไรสะสมและสภาพ
คล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุน้ คืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ น้ ที่บริ ษทั ถืออยู่น้ นั ไม่นบั เป็ นองค์ประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ และไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนนและไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
บริ ษทั จะต้องจาหน่ ายหุ ้นที่ บริ ษทั ซื้ อคื นตามวรรคก่อนภายในเวลาที่ กาหนดในกฎกระทรวงที่ เกี่ ยวข้อง
ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจาหน่ายหุ ้นที่ บริ ษทั ซื้ อคืนได้หมดภายในเวลาที่ กาหนด บริ ษทั จะดาเนิ นการ
ลดทุนที่ชาระแล้ว โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนส่ วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้ อหุ น้ คืน การจาหน่ายหุ น้ และการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคื น รวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซื้ อหุ ้นคื น
หรื อราคาเสนอขายหุ ้นที่ ซ้ื อคื น หรื อกรณี อื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อหุ ้นคื นดังกล่า ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และในกรณี ที่หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ (mai) หรื อตลาดรองอื่ นแล้ว
บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรื อตลาดรองนั้นๆ ด้วย
ข้อ 12. ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั คื น ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ยกเว้นการซื้ อหุ ้นดังกล่าวมี
จานวนไม่เกิ นกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษทั ในการ
อนุมตั ิการซื้ อหุน้ คืนดังกล่าว
ข้อ 13. ในกรณี ที่มีหุน้ บุริมสิ ทธิ การแปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหุ น้ สามัญนั้นกระทาได้โดยให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะ
แปลงหุน้ ดังกล่าว ยื่นคาขอแปลงหุน้ ต่อบริ ษทั พร้อมส่ งมอบใบหุน้ คืน
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การแปลงหุ ้นตามวรรคแรกให้มีผลนับแต่ วนั ที่ ยื่นคาขอ ในการนี้ ให้บริ ษทั ออกใบหุ ้นใหม่ให้แก่ ผูข้ อ
ภายในสิ บสี่ วนั (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคาขอ
หมวดที่ 3
กำรโอนหุ้น
ข้อ 14. หุ น้ ของบริ ษทั ย่อมโอนกันได้อย่างเสรี โดยไม่มีขอ้ จากัด เว้นแต่ การโอนหุ น้ เช่นนั้นเป็ นผลทาให้มีคนต่าง
ด้าวถือหุ น้ ในบริ ษทั เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้า (49) ของจานวนหุ น้ ที่ได้ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
การโอนหุน้ รายใดที่จะทาให้อตั ราส่ วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริ ษทั เกินอัตราส่ วนข้างต้น บริ ษทั มี
สิ ทธิ ปฏิเสธการโอนหุน้ ของบริ ษทั รายนั้นได้
ข้อ 15. การโอนหุ ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุ ้นโดยระบุชื่อผูร้ ับโอน และลงลายมือชื่ อของผู ้
โอนกับผูร้ ับโอน และทาการส่ งมอบใบหุน้ ดังกล่าวให้แก่ผรู ้ ับโอน
การโอนหุ ้นจะใช้ยนั บริ ษทั ได้เมื่ อ บริ ษทั ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นดังกล่าวไว้ใ นสมุด
ทะเบี ย นหุ ้น แล้ว แต่ จ ะใช้ย นั บุ ค คลภายนอกได้เ มื่ อ บริ ษ ทั ได้ล งทะเบี ย นการโอนหุ ้น ดัง กล่ า วไว้ใ น
สมุดทะเบียนหุน้ แล้วเท่านั้น
เมื่อบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าการโอนหุ ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริ ษทั ลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นดังกล่าว
ภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอ หรื อหากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ น้ นั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์
ให้บริ ษทั แจ้งแก่ผยู ้ ื่นคาร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน
หากหุ น้ ของบริ ษทั ได้รับการจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็ม เอไอ (mai) หรื อ ตลาดรองอื่ น แล้ว ให้ก ารโอนหุ ้น เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 16. กรณี ที่ผรู ้ ับโอนหุ ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ ้นใหม่ ให้ทาคาร้องขอต่อบริ ษทั โดยทาเป็ นหนังสื อลงลาย
มือชื่ อของผูร้ ับโอนหุ น้ และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ ง (1) คน ลงลายมือชื่ อรับรองลายมือชื่ อนั้นพร้อมกับคืน
ใบหุ น้ เดิมหรื อหลักฐานอื่นให้แก่บริ ษทั ในการนี้ หากบริ ษทั เห็นว่าการโอนหุ ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว ให้บริ ษทั ลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน และออกใบหุ ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ ง (1)
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับคาร้องขอนั้น
หมวดที่ 4
กำรออกหลักทรัพย์ กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย์
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ข้อ 17. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรื อบุคคลใด ๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรื อตลาดรองอื่น นอกเหนื อจากหุ น้ สามัญ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิ ยามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
หมวดที่ 5
คณะกรรมกำร
ข้อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)
คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสี ยง

(2)

ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณี เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่ งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้

(3)

บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ คะแนนสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมาเป็ นผู ไ้ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จานวนกรรมการที่ จะพึ ง มี หรื อ จะพึ งเลื อ กตั้งในครั้ งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
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กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 22

(5)

ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่ วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่ งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 23. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ข้อ 24. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุ คคลซึ่ งมี คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดหรื อกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่ วาระของกรรมการผูน้ ้ ันจะเหลื อน้อยกว่า สอง (2) เดื อน โดยบุ ค คลซึ่ งเข้า เป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้อ 25. กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติ
อนุ มตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่ นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราว ๆ หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
นอกจากนี้ กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
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ข้อความในวรรคหนึ่ งจะไม่กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 27. ในการประชุ มคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ในกรณี ที่มีรองประธาน
กรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
อยู่ในที่ประชุมนั้นหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่ ง (1) เสี ยงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อง
นั้น และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเพื่อเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 28. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่ น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ ใ นกรณี จาเป็ นรี บด่ วนเพื่ อรั กษาสิ ทธิ และ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้ นไปอาจร้องขอให้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการก็ได้ ในกรณี น้ ี ให้ประธาน
กรรมการกาหนดวันและนัดประชุมภายในสิ บสี่ (14) วัน นับแต่วนั ได้รับคาร้องขอ
ข้อ 29. ในการดาเนินกิจการบริ ษทั กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอื่นใดที่ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่ งขันกับ กิ จการของบริ ษ ทั ไม่ ว่า เข้า ทาเพื่ อประโยชน์ ต นเอง หรื อประโยชน์ผูอ้ ื่ น เว้นแต่
กรรมการนั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ ้ นั
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ข้อ 31. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ในสัญญาใดที่บริ ษทั ทาขึ้ น หรื อในกรณี ที่จานวนหุ ้นหรื อหุ ้นกูข้ องบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อที่ กรรมการ
ถืออยูม่ ีจานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 33. จานวนหรื อชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ ว มกันและประทับตราส าคัญของบริ ษ ทั และให้ค ณะกรรมการมี อานาจพิ จารณากาหนดและแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่ งมีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การหนึ่ งคนหรื อ
หลายคน และ/หรื อตาแหน่ งอื่ นใด ให้ดารงตาแหน่ งภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการอาจกาหนดขึ้ น
และคณะกรรมการอาจมอบหรื อกาหนดอานาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่ งเป็ นอานาจที่ตามกฎหมายหรื อตามข้อบังคับนี้มิได้กาหนดไว้วา่ เป็ นอานาจของผูถ้ ือหุน้
ข้อ 35. คณะกรรมการมี อ านาจเลื อกตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร คณะอนุ กรรมการ
คณะกรรมการอื่นๆ และ/หรื อคณะที่ ปรึ กษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสม เพื่อดาเนิ นกิ จการอย่างหนึ่ ง
อย่ า งใดหรื อหลายอย่ า ง โดยจะก าหนดเงื่ อ นไขอย่ า งใดหรื อไม่ ก็ ไ ด้ คณะกรรมการบริ หาร
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่
ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ท้ งั นี้ไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของกรรมการบริ หารและกรรมการอี่นๆ
ที่ ได้รับการเลือกตั้งเหล่านั้น ในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ใน
ฐานะกรรมการ
หมวดที่ 6
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดื อน นับแต่
วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี
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เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่
สิ บห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ ครั้งใดจานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 38 ผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 37. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ มโดยระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสาม (3)
วัน เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วัน
ทั้งนี้ สถานที่ ที่จะใช้เป็ นที่ ประชุ มจะอยู่ใ นจังหวัด อันเป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัด
ใกล้เคียง
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่ น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้
เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณี น้ ี ให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อ
ไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ไ ด้ ให้ร องประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ถ้า ไม่ มีร องประธาน
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กรรมการหรื อมี แต่ ไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้ที่ประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
ข้อ 40. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ถือว่าหุ น้ หนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง และผูถ้ ือหุ น้ คนใดมีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั มหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การท า แก้ไ ข หรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ทั ทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการควบ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ)
การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ)
การเลิกบริ ษทั
(ช)
การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ซ)
การควบรวมกิจการบริ ษทั กับบริ ษทั อื่น
ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี พึงเรี ยกประชุมมีดงั นี้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล
(4)
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ และก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
(5)
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(6)
กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 7
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี
ข้อ 42. รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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ข้อ 43. บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และต้องจัดทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนอย่างน้อยหนึ่ งครั้ง (1) ในรอบระยะเวลาสิ บสอง (12)
เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุ น ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและคณะกรรมการต้องจัดให้มี
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนั้นให้เสร็ จก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่ อไปนี้ ไปให้ผูถ้ ื อหุ ้น พร้ อมกับหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจาปี
(1)

สาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี และ

(2)

รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 46. ห้า มจ่ า ยเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ น นอกจากเงิ น กาไร ในกรณี ที่ บริ ษ ทั ยัง มี ย อดขาดทุ นสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นสาหรับหุ ้น
บุริมสิ ทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่ จะทาเช่ น นั้น และเมื่ อได้จ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลแล้ว ให้ร ายงานการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ก ระท าภายในหนึ่ ง (1) เดื อ น นั บ แต่ ว ัน ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้นและให้ลงโฆษณาคาบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 47. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(10) ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 48. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
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ข้อ 49. ผู ส้ อบบัญ ชี มี อ านาจในการตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วกับ รายได้ร ายจ่ า ย
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ได้ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษทั ในการนี้ ให้ผูส้ อบบัญชี มี
อานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั และตัวแทนของบริ ษทั
รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้ แจงข้อเท็จจริ งหรื อส่ งเอกสาร หรื อหลักฐานเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ได้
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุ มในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุ ้น และให้บริ ษทั
จัดส่ งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุ น้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบ
บัญชีดว้ ย
หมวดที่ 8
บทเพิม่ เติม
ข้อ 51. ตราของบริ ษทั ให้ใช้ตามที่ประทับไว้ดงั นี้
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