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ข้อบังคับ 
ของ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) 

 
หมวดที ่1 บททัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ช่ือขอ้บงัคบั 
 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้ 2. บทนิยาม 
 ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขอ้ 3. กฏหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้ 4. วตัถุประสงคแ์ละอ านาจ 
 วตัถุประสงคท่ี์บริษทัตั้งข้ึนมาและอ านาจท่ีจะกระท าการไดน้ั้นเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ 
บริคณห์สนธิ ซ่ึงอาจแกไ้ขไดเ้ป็นคร้ังคราว 
 
ขอ้ 5. ส านกังานใหญ่ 
 ส านกังานใหญ่ของบริษทัจะตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส่วนส านกังานสาขา ส านกังาน
ติดต่อ หรือส านกังานตวัแทน อาจจะตั้งข้ึนภายในหรือนอกประเทศไทยได ้
 

หมวดที ่2 กำรออกหุ้น 
 
ขอ้ 6. หุน้ของบริษทั 
 หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น แต่ละหุน้ตอ้งมีมูลค่าเท่ากนั และตอ้งเป็นหุน้ท่ีลง
เงินเตม็มูลค่าหุน้ อน่ึง ในการใชเ้งินค่าหุน้ผูถื้อหุน้จะหกัหน้ีกบับริษทัหาไดไ้ม่ 
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 หุน้ของบริษทัจะถือโดยบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงเกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้
(49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่ได ้
 บุคคลผูท่ี้ไม่ใช่สัญชาติไทยใหห้มายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุน้อนัเป็นทุนจดทะเบียนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้น ถือโดยคนต่างดา้ว 
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีคนต่างดา้วลงหุน้มีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคล ซ่ึงมีคนต่างดา้วเป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของ จ านวน
ทั้งหมด 

(3) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือหา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนซ่ึงหุน้ส่วนผูจ้ดัการ หรือผูจ้ดัการเป็น
คนต่างดา้ว 

             บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้ หุ้นบุริมสิทธ์ิ ซ่ึงสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัไดภ้ายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีบริษทัก าหนด หุ้นกูแ้ปลงเป็นหุน้สามญัและหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

    บริษทัอาจเสนอขายหุ้นสูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไวก้็ได ้และบริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินท่ีไดเ้กิน
กวา่มูลค่าหุน้ทั้งหมดเขา้เป็นเงินทุนส ารอง โดยให้ตั้งเงินทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้น้ี แยกต่างหากจากทุน
ส ารองของบริษทัตามขอ้ 40. วรรคแรก 

 
ขอ้ 7. การเพิ่มทุนและลดทุน 
 บริษทัจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษทัได ้โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ  
 หุน้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ตามสัดส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไม่วา่
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้ทั้งน้ีตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 8. ใบหุน้ 

ใบหุน้ของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
(1) ช่ือบริษทั 
(2) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
(3) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจ านวนหุ้น 
(4) ช่ือผูถื้อหุ้น 
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(5) ลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงหรือพิมพไ์วอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงคน แต่กรรมการอาจมอบหมาย
ใหน้ายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพ์
ลายมือช่ือแทนก็ได ้

(6) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบหุน้ นายทะเบียนหุน้ของบริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ภายในสองเดือน(2)นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทัหรือนบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบ กรณีจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 

 
ขอ้ 9. ใบหุน้หาย ถูกขโมย ท าลาย หรือฉีกขาด 
 ในกรณีใบหุน้ใด ๆ หาย ถูกขโมย ท าลาย หรือฉีกขาด คณะกรรมการอาจออกใบหุ้นใหม่แทนให้
หรือเปล่ียนใหแ้ทนใบหุ้นท่ีหาย ถูกขโมย ท าลาย หรือฉีกขาดนั้น ในทุกกรณีเช่นวา่มาน้ีผูข้อใบหุน้แทน
จะตอ้งแสดง หลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีบริษทัเช่ือถือมาแสดงต่อ
บริษทั ใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการถึงการท่ีใบหุ้นหาย ถูกขโมย หรือท าลาย และความเป็นเจา้ของใบ
หุน้นั้น ส่วนกรณีท่ีใบหุ้นฉีกขาด ผูข้อจะตอ้งเวนคืนใบหุ้นท่ีฉีกขาดดว้ย คณะกรรมการจะออกใบหุน้ใหม่
ใหแ้ทนใบหุน้ฉบบัท่ีหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย หรือฉีกขาด นั้นภายในสิบส่ีวนั(14) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้อง
ขอ 
 บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ท่ีหาย ถูกขโมย ท าลายหรือฉีก
ขาด ไดต้ามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ขอ้ 10. การยกเลิกใบหุน้ 
 ใหล้งเคร่ืองหมายค าวา่ “ยกเลิก” ในใบหุน้ท่ีเวนคืนให้แก่บริษทั เน่ืองมาแต่การโอนหุน้ตามท่ี
ปรากฎในใบหุน้นั้น และในใบหุน้ฉบบัถูกฉีกขาดท่ีคืนเน่ืองจากการออกใบหุน้ใหม่ให้แทนดงัวา่มาในขอ้ 
9. ของขอ้บงัคบัน้ี 
  
ขอ้ 11. หุน้ของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้
 ถา้บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปจองหุน้ หรือถือหุน้ หุ้นเดียวหรือหลายหุน้ร่วมกนับุคคลเหล่านั้นตอ้ง
รับผดิร่วมกนัในการส่งใชเ้งินค่าหุน้ และเงินท่ีสูงกวา่มูลค่าหุน้ และตอ้งแต่งตั้งใหบุ้คคลในจ านวนนั้นแต่
เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุ้นหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 
ขอ้ 12. บริษทัเป็นเจา้ของหรือรับจ าน าหุน้ 
 บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของตนเองมิได ้ทั้งน้ีเวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 
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(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือ 

(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีก าไรสะสม และ
สภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหาทาง
การเงิน 

หุน้ท่ีบริษทัถืออยูอ่นัเน่ืองมาจากการซ้ือหุน้คืนนั้น จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปัน
ผลดว้ย 

การซ้ือหุ้นของบริษทัคืน บริษทัจะต้องจ าหน่ายไปภายในเวลาท่ีก าหนด ถ้าไม่
จ  าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ให้บริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้ 
โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ไดต้ามเง่ือนไขและวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

การซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุ้นของบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณี ท่ีบ ริษัท ซ้ือหุ้น คืนไม่ เ กินกว่ า ร้อยละ  10 ของทุนช า ระแล้ว  ให้
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการซ้ือหุ้นคืนได ้โดยไม่จ  าตอ้งขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ 

ในกรณีท่ีบริษทัซ้ือหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ บริษทัจะตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องด าเนินการซ้ือหุ้นคืน
ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

หมวดที ่3 กำรโอนหุ้น 
 
ขอ้ 13. การโอนหุน้ 
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 หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้
ของบุคคลผูท่ี้ไม่ใช่สัญชาติไทยขดัหรือแยง้กบั ขอ้ 6. วรรคสองแห่งขอ้บงัคบัน้ี 
 
ขอ้ 14. วธีิการโอนหุน้ 
 การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและ ลงลายมือช่ือของ
ผูโ้อนกบัผูรั้บโอนในใบหุน้ดงักล่าว และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
 การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดต่้อเม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนโอนหุ้นแลว้และจะใช้
ยนับุคคลภายนอกไดต่้อเม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 
 เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ภายในสิบส่ีวนั
(14) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องภายในเจด็
วนั(7) 
 กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือ
ของผูรั้บโอนหุน้และมีพยานหน่ึงคน(1) เป็นอยา่งนอ้ยลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมกบัคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่
บริษทัใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในหุน้เจด็วนั(7)และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึงเดือน(1) นบั
แต่วนัไดรั้บค าร้องขอ 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัตาย หรือลม้ละลาย อนัเป็นเหตุใหบุ้คคลใดมีสิทธิในหุน้นั้น ถา้บุคคล
นั้นไดน้ าหลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงครบถว้นแลว้ใหน้ายทะเบียนหุน้ของบริษทัลงทะเบียนและ
ออกใบหุน้ใหม่ให้ภายในหน่ึงเดือน(1) นบัแต่วนัไดรั้บหลกัฐานครบถว้น 
 หุน้ของบริษทัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใตก้ฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยน์ั้น การโอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าวจึงใหเ้ป็นไปตามวธีิการท่ีก าหนด โดย
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้ 15. สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น 
 บริษทัตอ้งมีและรักษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกรายการ คือ 

(1) ช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู ่กบัอาชีวะของผูถื้อหุ้นของบริษทั และการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่อาชีวะ 
ตามท่ีจะไดมี้การแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นคราว ๆ  

(2) ขอ้แถลงเร่ืองหุน้ของผูถื้อหุ้นคนหน่ึง ๆ แยกหุน้ออกตามเลขหมาย 
(3) ชนิดของหุน้ มูลค่าหุน้ เลขท่ีใบหุน้ วนัท่ีออกใบหุน้ และจ านวนหุน้ท่ีออกใหส้ าหรับ

ใบหุน้แต่ละใบเช่นวา่นั้น 
(4) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ 
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(5) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้ 
(6) การเปล่ียนมือ การขาย หรือการโอนหุ้นจากผูใ้ดท่ีไดก้ระท าข้ึนและวนั เดือน ปี ท่ีท า

การดงัวา่ 
 
(7) รายการหรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรท่ีจะใหมี้การบนัทึกไว  ้

บริษทัอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหวา่ง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังก็ได ้
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ย
กวา่ 14 วนัก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรืออาจก าหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์็ได ้
 

หมวดที ่4 คณะกรรมกำร 
 

ขอ้ 16. จ  านวนกรรมการ 
 ใหผู้ถื้อหุน้ โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดจ านวนผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั
เป็นคร้ังคราว โดยใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คน(5) 
 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  
ขอ้ 17. การเลือกตั้งกรรมการ 
 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก โดยใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่
ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง (1หุน้ต่อ 1 เสียง) 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง 
เป็นเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 18.  วาระการด ารงต าแหน่งและการออกจากต าแหน่งของกรรมการ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงใน
สาม(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
 
ขอ้ 19. การพน้ต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ 
 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน จ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ 

จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 

ขอ้ 20. การถอนและตั้งแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง 
 ผูเ้ป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุ้นเท่านั้นท่ีจะตั้งหรือถอนไดอ้ยา่งไรก็ดี 
ถา้หากวา่มีต าแหน่งวา่งลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือส้ิน
ก าหนดเวลาดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 18. ของขอ้บงัคบัน้ีแลว้ใหก้รรมการท่ีคงเหลืออยูต่ ั้งผูอ่ื้นข้ึนใหม่ใหเ้ตม็ท่ี
วา่ง เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน ทั้งน้ีมติในการตั้งกรรมการดงักล่าวตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ แต่ผูท่ี้ไดรั้บการตั้งจาก
กรรมการท่ีคงเหลือดงัวา่น้ี จะคงอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการ ผูท่ี้เขาเขา้สืบต าแหน่ง
แทนชอบท่ีจะอยูไ่ด ้ ในกรณีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถอนกรรมการผูห้น่ึงและตั้งผูอ่ื้นข้ึนไวแ้ทนท่ี ผูท่ี้รับแต่งตั้ง
นั้นใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าก าหนดเวลาท่ีกรรมการผูถู้กถอนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
 
ขอ้ 21. การลาออกของกรรมการ 
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 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทั 
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
  
ขอ้ 22. ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหน่ึงเป็น
กรรมการผูจ้ดัการ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการรองผูจ้ดัการก็ได ้ รองประธานกรรมการหรือกรรมการรองผูจ้ดัการ มี
หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
 
ขอ้ 23. การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง (3) โดยวนั เวลา และสถานท่ีประชุมดงั
วา่น้ี ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดเป็นคร้ังคราว 
 ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ หรือถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้อง
ขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนั (14) นบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บการร้องขอ 
 
ขอ้ 24. หนงัสือนดัประชุมและการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั (7) เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
ของบริษทั การนดัประชุมจะกระท าโดยวธีิอ่ืนหรือจะก าหนดวนัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้
 หากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้
จดัการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ และในการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรือหลกัเกณฑใ์ด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ี
มีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

อน่ึง ในการส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้  ทั้งน้ี ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 
ขอ้ 25. องคป์ระชุม 
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 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวนิิจฉยัช้ีขาดในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
ขอ้ 26. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 27. วรรค 2 นั้นใหก้รรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากน้ีให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
  
ขอ้ 27. อ านาจกรรมการ 
 คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการก็ได ้ กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายนั้น 
 ใหก้รรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัจึงจะผกูพนับริษทั โดยให้
คณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการ ซ่ึงมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษทัได ้
 
ขอ้ 28. ท่ีปรึกษา 
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 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรจะระบุแต่งตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นท่ีปรึกษา
ของบริษทัเป็นคร้ังคราวก็ได ้
 ท่ีปรึกษาของบริษทั ไม่ตอ้งห้าม ไม่ใหรั้บค่าตอบแทน โดยเหตุท่ีวา่เป็นกรรมการของบริษทัดว้ย 
 
ขอ้ 29. ขอ้หา้มกรรมการ 
 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 ใหก้รรมการแจง้ใหบ้ริษทัทราบ โดยมิชกัชา้เม่ือมีกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) มีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนระหวา่งรอบปี
บญัชี โดยระบุขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลกัษณะของสัญญา ช่ือของคู่สัญญาและส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการในสัญญานั้น (ถา้มี) 

(2) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษทัและบริษทัในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชี(ถา้มี) 

 
หมวดที ่5 กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 30.  การประชุมสามญั 
  คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน
(4)นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
ขอ้ 31. การประชุมวสิามญั 
 การประชุมคราวอ่ืนบรรดามี นอกจากการประชุมสามญัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 30. ของขอ้บงัคบัน้ี 
เรียกวา่ การประชุมวสิามญั 
 คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวสิามญัในวนั เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการก าหนดไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร แต่อยา่งไรก็ดี ตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการท่ีจะประชุมนั้น ดงัท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้.32 แห่งขอ้บงัคบัน้ี 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้(1/5)ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 
หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน (25) ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ(1/10) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดอาจเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการ
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ประชุมวสิามญัได ้ แต่ในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ประสงคใ์หเ้รียกประชุมเพื่อการใด เม่ือมีค าร้อง
ขอเช่นวา่นั้น คณะกรรมการจะตอ้งก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีท่ีจะเปิดประชุม โดยวนันดัประชุมท่ี
ก าหนดจะตอ้งไม่ชา้กวา่หน่ึงเดือน(1) นบัจากวนัไดรั้บหนงัสือ 
 
ขอ้ 32. ค  าบอกกล่าวนดัประชุม 
 ใหส่้งค าบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ไปยงัผูถื้อหุ้นทุกคน ตามต าบลสถานท่ีอยูท่ี่แจง้ไวใ้นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้และนายทะเบียน ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั (7) ในกรณีผูถื้อหุน้พ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย ใหส่้งค าบอกกล่าวเช่นวา่นั้นใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นโดยตรงหรือโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียน และในกรณีผูถื้อหุน้ท่ีพ  านกัอยูน่อกประเทศไทย ค าบอกกล่าวเช่นวา่นั้นใหส่้งทางโทรพิมพ ์
โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมยัใหม่ และยนืยนัดว้ยจดหมายส่งไปรษณียอ์ากาศลงทะเบียนใน
วนัเดียวกนั 
 คณะกรรมการจะตอ้งลงพิมพโ์ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม ในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งถ่ินฉบบั
หน่ึง ติดต่อกนัสามวนั(3)ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั(3) 
 อน่ึง คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดสถานท่ี ในการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคราว ๆ ไป 
 ค าบอกกล่าวนดัประชุมทุกฉบบั จะตอ้งระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
 
ขอ้ 33. องคป์ระชุม 
 องคป์ระชุมส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน (25) หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และตอ้งถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม 
 หากเม่ือครบก าหนดหน่ึงชัว่โมงนบัจากเวลาท่ีนดัประชุม มีจ านวนผูถื้อหุน้มาประชุมไม่ครบถว้น
ท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีเป็นการประชุมท่ีผูถื้อหุน้ขอเรียกประชุมใหย้กเลิกการประชุมนั้น ในกรณีท่ี
การประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมท่ีผูถื้อหุน้ขอเรียกประชุม ใหเ้ล่ือนการประชุมออกไปและใหน้ดัประชุม
ใหม่ ภายในสามสิบวนั(30) นบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก โดยตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมก่อน
วนัประชุมเจด็วนั(7) และในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
ขอ้ 34. การด าเนินการประชุม 
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 ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูท่ี่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึง
เป็นประธานในท่ีประชุม 
 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ใน 
การน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม(2/3) ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือมีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืน ปรึกษากิจการอ่ืนอนัมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได ้
 
ขอ้ 35. การออกเสียง 
 ในการประชุมคราวใด ๆ ผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมาเขา้ประชุมเอง หรือมีผูแ้ทนรับมอบฉนัทะ มาเขา้
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหน่ึงต่อหุน้หุ้นหน่ึงท่ีตนถือไม่วา่การออกเสียงนั้นจะไดก้ าหนดใหท้ าโดยวธีิ
ใด 
 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 
ขอ้ 36. การมอบฉนัทะ 
 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงอาจเขา้ประชุมไดท้ั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะให้
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
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 หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งส่งใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ี
ประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
ขอ้ 37. ล าดบัระเบียบวาระ 
 ล าดบัแห่งระเบียบวาระท่ีจะก าหนดในการประชุมสามญั หรือเท่าท่ีอาจปฏิบติัไดใ้นการประชุม
วสิามญัใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) แสดงวา่การบอกกล่าวนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 
(2) ช้ีวา่องคป์ระชุมครบหรือไม่ 
(3) พิจารณารับรองรายงานการประชุมคราวก่อน ๆ ท่ียงัไม่ไดรั้บรอง 
(4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 
(5) พิจารณารับรองงบดุล บญัชีก าไรขาดทุนและจดัสรรเงินก าไร 
(6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ 
(7) เลือกตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(8) เร่ืองอ่ืน ๆ  
(9) ปิดประชุม 
 

หมวดที ่6 กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี 
 

ขอ้ 38. การบญัชี 
 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหผู้ต้รวจสอบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 39. เงินปันผล 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมี
ผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึงเดือน(1) นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการ
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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 (นายมุเนะโอะ ทาชิโร่) 
 

 

 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนแลว้ การจ่ายเงินปันผลบริษทัอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 40. ทุนส ารอง 
 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน 
 นอกจากเงินทุนส ารองท่ีระบุไว ้คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัสรรเงินส ารองประเภทอ่ืนไดอี้ก
ตามท่ีเห็นสมควร 
 
ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชี 
 ผูส้อบบญัชีของบริษทันั้น ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี 
 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง ท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั 
 ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชีเอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่ายตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัได ้ ในระหวา่งเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทัรวมทั้งใหช้ี้แจง
ขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้
 

หมวดที ่7 บทเพิม่เติม 
 

ขอ้ 42. ดวงตราบริษทั 
 ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
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ขอ้ 43. การแกไ้ขขอ้บงัคบั 
 ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง ก็ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
จดัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 
 
ขอ้ 44. ในกรณีท่ีบริษทัมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน
หุน้ของบริษทั วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 
 
ขอ้ 45. ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ีก าหนด ตามประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใช ้
บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น
ของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าว
ก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆดว้ย 
 


