
ข้อบงัคับ 
ของ 

บริษัท ปี-52 เคปปีตอล จาํกัด (มหาชน) 
 

หมวด 1. บททัCวไป 
 

ข้อ 1.   ข้อบงัคบันี -ให้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท บ-ี52 แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อ 2.   คําวา่ "บริษัท" ในข้อบงัคบันี -หมายถงึ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อ 3.   ข้อความอืMนใดทีMมิได้กล่าวไว้ในข้อบงัคบันี - ให้ถือและบงัดบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาคหลกัทรัพย์ทกุประการ 
 

หมวด 2. การออกหุ้น 
 
ข้อ 4.  หุ้นของบริษัทป็นหุ้นสามญัชนิดระบชืุMอผู้ ถือ อนัเป็นหุ้นทีMต้องชําระครั -งเดียวจนเต็มมลูค่า หรือเป็นหุ้นทีMชําระหุ้น

ด้วยทรัพย์สินอืMนนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ[ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศวสตร์ สิทธิบัตร 
เครืMองหมายการค้า แบบหรือหุ้ นจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศ เกีMยวกับ
ประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ 

 
หุ้นของบริษัทจะแบง่แยกมิได้ ถํ -าบคุคลตั -งแตส่องคนขึ -นไปจองซื -อหรือถือหุ้นร่วมกนั ต้องแตง่ตั -งให้บคุคลหนึMงใน
จํานวนนั -นเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้น 

 
บริษัทมีสิทธิทีMจะออกและเสนอขายหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อืMนใดได้
ตามทีMกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

 
ข้อ a.  บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสงูกว่ามลูคา่หุ้นทีMจคทะเบียนไว้ก็ได้ในกรณีนี -บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นสง่ใช้จํานวนเงินทีMสงู

กวา่มลูคา่หุ้นหร้อมกบังินคา่หุ้น และนํางินหุ้นสว่นทีMเกินนี -ตั -งเป็นทนุสํารองสว่นลํ -ามลูคา่หุ้นแยกตา่งหากจากทนุ
สาํรองตามกฎหมาย 

 
ข้อ 6.  ในการชําระเงินค่าหุ้น ผู้ จองหุ้นหรือผู้ ซื -อจะขอหกักลบลบหนี -กับบริษัทไม่ได้ ทั -งนี - เว้นแต่ในกรณีทีMบริษัทปรับ

โครงสร้างหนี -โคยการออกหุ้นใหม่ เพืMอชําระหนี -แก่เจ้าหนี -ตามโครงการแปลงหนี -เป็นทนุ โดยได้รับมติทีMประชมุผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึMงมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
การออกหุ้นเพืMอชําระหนี -และโครงการเปลงหนี -เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีM
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 
ข้อ 7.  ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบชืุMผู้ ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึMงคนลงหรือพิมพ์ลายมือชืMอ แต่บริษัท

อาจมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบคุคลภายนอกทีMตลาดหลกัทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทําหน้าทีMเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท และให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นผู้ลง
ลายมือชืMอในใบหุ้นแทนก็ได้ หากบริษัทแต่งตั -งบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนาย



ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติทีMเกีMยวกับงานทะเบียนหุ้ นของบริษัทให้เป็นไปตามทีMนายทะเบียน
หลกัทรัพย์กําหนด 

 
ข้อ 8.  บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของตวัเองมิได้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี - 
 

(1) บริษัทอาจซื -อหุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นทีMออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของทีMประชุมผู้ ถือหุ้น ซึMงแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทในส่วนทีMเกีMยวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนืMองจากผู้ ถือหุ้นทีM
ออกสยีงไมเ่หน็ด้วย เหน็วา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
 

(2) บริษัทอาจซื -อหุ้นคืนเพืMอวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการงิน ในกรณีทีMบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอ่ง
สว่นเกิน และการซื -อหุ้นคืนไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

 
ทั -งนี - หุ้นทีMบริษัทถือไม่นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น และ ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่
มีสทิธิในการรับเงินปันผล 

 
บริษัทจะต้องจําหนา่ยหุ้นทีMบริษัทซื -อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีMกําหนดในโครงการซื -อหุ้นคืนทีMบริษัทกําหนด 
ทั -งนี - ในกรณีทีMบริษัทไมส่ามาถจําหนา่ยหุ้นทีMบริษัทซื -อคืนได้หมดภายในเวลาทีMกําหนค 
บริษัทจะดําเนินการลดทนุทีMชําะแล้ว โคยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นทีMจําหนา่ยไมไ่ด้ 
การซื -อหุ้น การจําหน่ายหุ้นทีMซื -อคืน และการตดัหุ้นทีMซื -อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื -อหุ้นคืน หรือ
ราคาเสนอขายหุ้นทีMซื -อคืน หรือกรณีอืMนใดทีMเกีMยวซ้องกับการซื -อหุ้นคืนดงักล่าว ให้เป็นไปตาม หลกักณฑ์และ
วิธีการทีMกําหนดในกฎกระทรวง 

 

ข้อ 9.  บคุคลใดได้มาซึMงกรรมสิทธิ[ในหุ้นใด ๆ เนืMองจากการตายหรือล้มละลายของผู้ ถือหุ้น เมืMอได้นําหลกัฐานอนัชอบ
ด้วยกฎหมายมาแสดงตอ่บริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหมภ่ายใน 1 เดือน นบัแตว่นัทีM
ได้รับหลกัฐานครบถ้วน  

 
ในกรณีทีMใบหุ้นชํารุดในสาระสําคญัหรือลบเลือน เมืMอได้นําใบหุ้นเดินมาวนคืนให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม ่หากใบ
หุ้นสญูหายหรือถกูทําลาย ให้ผู้ ถือหุ้นนําหลกัฐานการแจ้งความจากพนกังานสอบสวนหรือหลกัฐานอืMนอนัสมควร
มาแสดงตอ่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหมแ่ก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีMได้รับคําขอ 

 
หมวด 3.การโอนหุ้น 

 
ข้อ 10.  หุ้นของบริษัทให้โอนกนัได้โดยไม่มีข้อจํากดั และหุ้นทีMถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึMงต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละสีMสิบเก้า (49) ของจํานวนหุ้นทีMจําหน่ายได้ทั -งหมด การโอนหุ้นรายใดทีMจะทําให้อตัราส่วนการถือหุ้นของ
คนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั -นได้ 

 
ข้อ 11.  การโอนหุ้นนั -นยอ่มผลสมบรูณ์มืMอผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบชืุMอผู้ รับโอน และลงลายมือชืMอของผู้ โอนกบัผู้ รับ

โอน และได้มีการสง่มอบใบหุ้นฉบบัดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน  
 
การโอนหุ้นดงักล่าวนั -น จะใช้ยนับริษัทได้ต่อเมืMอบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและการใช้ยนั
บคุคลภายนอกได้ตอ่เมืMอบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นทีMเรียบร้อยแล้ว เมืMอบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นถกูต้อง



ตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสบิสีM (14) วนั นบัแตว่นัทีMได้รับคําร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ยืMน คําร้องขอภายในเจ็ด (7) วนันบัเตว่นัทีMได้รับคําร้องขอ 
 
หากหุ้นของบริษัทได้รับกการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้
การโอนหุ้นป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

ข้อ 12.  กรณีทีMผู้ รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทําคําร้องขอตอ่บริษัทโดยทําเป็นหนงัสือลงลายมือชืMอของ
ผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอยา่งน้อยหนึMง (1) คน ลงลายมือชืMอรับรองลายมือชืMอนั -น พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดมิ หรือ
หลกัฐานอืMนไห้แก่บริษัท ในการนี - หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นนั -นถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัได้รับคําร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึMง (1) เดือนนบั
แตว่นัทีMได้รับคําร้องขอนั -น 

 
ข้อ 13.  ในกรณีทีMบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้น

สามญันั -น กระทําได้โดยให้ผู้ ถือหุ้นทีMประสงค์จะแปลงหุ้นดงักล่าว ยืMนคําขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกบัส่งมอบ
ใบหุ้นคืน 

 
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึMง ให้มีผลนบัแต่วนัยืMนคําขอ ในการนี -ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ ขอภายในสิบสีM 
(14) วนันบัแตว่นัได้รับคําขอ 

 
ข้อ 14.  ในระหว่างยีMสิบเอ็ด (21) วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครั -ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย

ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลา่งหน้า ณ สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ ไมน้่อยกวา่สบิสีM (14) 
วนั ก่อนวนัเริMมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
หมวด 4. คณะกรรมการ 

 
ข้อ 15.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึMง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึMง

หนึMงของจํานวนกรรมการทั -งหมด ต้องมีถิMนทีMอยู่ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั -งกรมการด้วยกนั 
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอืMนตามทีMเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าทีMตามข้อบงัคบัในกิจการซึMงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 16.  กรรมการของบริษัท จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
ข้อ 17.  ให้ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั -งกรมการตามหลณักณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี - 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึMงมีคะแนนเสยีงก่จํานวนหุ้นทีMตนถือ 
 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีMมีอยู่เลือกตั -งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทีM
เลือกตั -งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 
(3) บุคคลซึMงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั -งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีMจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั -งในครั -งนั -น ในกรณีทีMบุคคลซึMงได้รับการเลือกตั -งในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจํานวนกรมการทีMจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั -งในครั -งนั -นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชี -ขาด 

 



ข้อ 18.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั -ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึMงในสาม (1/3) โคย
อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ จะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีMสดุกบัสดัสว่นหนึMงใน
สาม (1/3) 

 
กรมการทีMจะต้องออกจากตําหน่งในปีแรณละปีทีMสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั -นให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการทีMอยูใ่นตําแหนง่นานทีMสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 
กรรมการซึMงพ้นจากตําแหนง่ตามวาระนี -อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตําเหนง่อีกก็ได้ 

 
ข้อ 19.  นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตําแหนง่เมืMอ 
  

(1) ตาย 
 

(2) ลาออก 
 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

(4) ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 
 

(5) ศาลมีคําสัMงให้ออก 
 
ข้อ20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืMนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัทีMใบลาออกไปถึง

บริษัท 
 

กรรมการซึMงลาออกตามวรรคหนึMง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากดัทราบด้วยก็ได้ 

 

ข้อ 21.  ในกรณีทีMตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะหตอืุMนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึMง
มีคณุสมบตัิ และไมมี่ลกัณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึMงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ใน
ตําแหนง่กรมการได้เพียงเทา่วาระทีMยงัเหลอือยูข่องกรรมการทีMตนแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึMงจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวน
กรรมการทีMยงัเหลอือยู ่

 
ข้อ 22.  ในกรณีทีMกรรมการพ้นจากตําแหน่งทั -งคณะ ให้คณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่ง

เพืMอดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าทีMจําเป็นจนกว่ากรรมการชดุใหม่เข้ารับหน้าทีM เว้นแต่ศาลจะมีคําสัMง
เป็นอยา่งอืMน ในกรณีทีMคณะกรรมการพ้นจากตําแหนง่ตามคําสัMงศาล 

 
คณะกรรมการทีMพ้นจากตําแหน่ง ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพืMอเลือกตั -งคณะกรรมการแทนชดุใหม่ภายใน
หนึMง (1) เดือน นบัแต่วนัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสิบสีM (14) วนั ก่อน



วนัปะชมุ และ โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุตวัย โดย
จะต้องโฆษณาป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

 
ข้อ 23.  ทีMประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําเหน่งก่อนถึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสีM (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึMงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึMง
หนึMง (1/2) ของจํานวนหุ้นทีMถือ โดยผู้ ถือหุ้นทีMมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
ข้อ 24.  คณะกรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการกิจการทั -งหลายทั -งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าทีMดําเนินการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และตามมตขิองทีMประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึMงหรือหลายคน ปฏิบตังิานอยา่งใดอยา่งหนึMงแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 
ข้อ 25.  คณะกรมการของบริษัทต้องประชมุอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั -ง การประชมุคณะกรรมการของบริษัทให้จดั

ขึ -น ณ ท้องทีMอนัเป็นทีMตั -งสาํนกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สามารถจัตให้มีการประชุมผ่านสืMอ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีMกําหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศทีMเกีMยวข้อง 

 

ข้อ 26.  ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึMงได้รับมอมหมาย จดัส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพืMอรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอืMนและกําหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นั -นก็ได้ 

 
ข้อ 27.  ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่กึMงหนึMงของจํานวนกรรมการทั -งหมด จงึจะ

ครบป็นองค์ประชุม ในกรณีทีMประธานกรรมการไม่อยู่ในทีMประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีMได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าทีMได้ให้กรรมการซึMงมาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึMงเป็นประธานในทีMประชมุ 

 
การวินิจฉยัชี -ขาดของทีMประชมุให้ถือเสยีงบ้างมาก 

 
กรรมการคนหนึMงมีเสียงหนึMงเสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึMงมีสว่นได้เสียในเรืMองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรืMองนั -น ในกรณีทีMคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในทีMประชมุออกเสียงเพิMมขึ -นอีกเสียงหนึMงเป็นเสียง
ชี -ขาด 

 
ข้อ 28.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือนิติบคุดลอืMนใด ทีMประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทําเพืMอประโยชน์ตนหรือประ โยชน์ผู้ อืMน เว้นแต่จะแจ้งให้ทีMประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีMจะมีมติ
แตง่ตั -ง 

 
ข้อ 29.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากสว่นได้เสียในสญัญาทีMบริษัททําขึ -น ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิMมขึ -นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 
 



ข้อ 30.  บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี -ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืMน ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามทีMทีMประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึMงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และ
จะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีMยนแปลงก็ได้ 

 
ความในวรรคก่อนไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทซึMงได้รับเลอืกตั -งเป็นกรรมการในอนั
ทีMจะได้รับคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะทีMเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 
ข้อ 31.  จํานวนหรือชืMอกรรมการผู้ มีอํานางลงลายมือชืMอผกูพนับริษัทได้นั -น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชืMอร่วมกนัและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท โดยทีMประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชืMอกรรมการผู้ มีอํานาจ
ลงลายมือชืMอผกูพนับริษัทได้ 

 
หมวด 5. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ข้อ 32.  การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ -น ณ ท้องทีMอนัเป็นทีMตั -งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
 
ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในสีM (4) เดือน นบัแตว่นัสิ -นสดุ

รอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืMนนอกจากทีMกลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมืMอใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นหนึMงคนหรือหลายคน ซึMงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นทีMจําหน่ายได้ทั -งหมด จะเข้าชืMอกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมืMอใดก็ได้ แต่ต้องระบเุรืMองและเหตผุลในการทีMขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี -คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีMสบิห้า (45) วนันบัแตว่นัทีMได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 
ในกรณีทีMคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั -งหลายซึMงเข้าชืMอ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืMน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีMบงัคบัไว้นั -นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีMสบิห้า (45) วนันบั
แต่วนัครบกําหนดระยะวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี -ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นทีMคณะกรรมการเรียก
ประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีMเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
ในกรณีทีMปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีMเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั -งใด จํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึMงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีMกําหนดไว้ในข้อบังคับนี - ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยทีMเกิคจากการจดัให้มีการประชมุในครั -งนั -นให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 34.  ในการบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั -นให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานทีM วนั เวลา ระเบียบ  
วาระการประชมุ และเรืMองทีMจะเสนอตอ่ทีMประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืMอง
ทีMจะเสนอเพืMอทราบ เพืMออนุมตัิ หรือเพืMอพิจารณา พร้อมทั -งความเห็นของคณะกรรมการในเรืMองดงักล่าวและ
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหนาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่สาม (3) วนั 



 
ข้อ 35.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า

ยีMสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึMงหนึMงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั -งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึMง
ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นทีMจําหนา่ยได้ทั -งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 
ในกรณีทีMปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั -งใดเมืMอลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึMง (1) ชัMวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึMงมาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีMกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั -น ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอการประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั -นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชมุ ในการประชมุครั -งหลงันี -
ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
ข้อ 36.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อืMนข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ

ฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชืMอผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีMนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท
กําหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึMงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีMประชมุก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี - 

 
(1) จํานวนหุ้นทีMผู้มอบฉนัทะนั -นถืออยู ่

 
(2) ชืMอผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
(3) ครั -งทีMของการประชมุทีMมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ข้อ 37.  ประธานกรรมการป็นประธานทีMประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีMประธานกรรมการ ไม่อยู่ในทีMประชมุหรือไม่อาจปฏิบตัิ

หน้าทีMได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าทีMได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึMงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึMงเป็นประธานในทีMประชมุ 

ข้อ 38.  ในการออกสียงลงคะแนนให้ผู้ ถืหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีMตนถืออยู่โดยถือวา่หนึMง (1) หุ้นมีหนึMง (1) เสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยเว้นแตผู่้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ห้า (5) คนร้องขอ และทีMประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันั -นให้เป็นไปตามทีMประธานทีMประชมุกําหนด 

 
ข้อ 39.  มตขิองทีMประชมุผู้ ถือหุ้นนั -น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี - 
 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึMงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในทีMประชมุออกเสยีงเพิMมขึ -นอีกเสยีงหนึMงเป็นเสยีงชี -ขาด 

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี - ในถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึMงมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั -งหมดหรือบางสว่นทีMสาํคญัให้แก่บคุคลอืMน 
 

(ข) การซื -อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืMนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 



(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกีMยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั -งหมดหรือบางส่วนทีMสําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอืMนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกบับคุคลอืMนโดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 

(ง) การแก้ไขเพิMมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
 

(จ) การเพิMมทนุ หรือ การลดทนุของบริษัท 
 

(ฉ) การออกหุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือหลกัทรัพย์อืMนใด ตามทีMกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

 

(ช) การควบ หรือเลกิบริษัท 
 
ข้อ 40.  กิจการทีMทีMประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี - 
 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีMแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีทีMผา่นมา 
 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ -นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร และการจา่ยเงินปันผล 
 

(4) พิจารณาเลือกตั -งกรรมการใหม่แทนกรมมการทีMพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

 

(5) พิจารณาแตง่ตั -งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 
 

(6) กิจการอืMน ๆ  
 

หมวด 6. การเพิCมทนุ และการลดทนุ 
 
ข้อ 41.  บริษัทอาจเพิMมทนุจากจํานวนทีMจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิMมเตมิ ซึMงจะกระทําได้เมืMอ 
 

(1) หุ้นทั -งหมดได้ออกจําหนายและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีทีMหุ้นยงัจําหนา่ยไมห่มด หุ้นทีM
เหลอืต้องเป็นหุ้นทีMออกเพืMอรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีMจะซื -อหุ้น 
 

(2) ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึMง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ 

 

(3) นํามติเพิMมทนุนั -นไปจดทะเบียนเปลีMยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายในสบิสีM (14) วนันบัแตว่นัทีM
ทีMประชมุลงมตดิงักลา่ว 

 



ข้อ 42.  บริษัทอาจเสนอขายหุ้นทีMเพิMมขึ -นทั -งหมดหรืบางสว่นก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ตามสว่นจํานวนทีMผู้
ถือหุ้นแตะ่คนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบคุคลอืMนไม่ว่าทั -งหมดหรือแต่บางสว่นก็ได้ ทั -งนี - 
ตามมตขิองทีMประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 43.  การจดัสรรหุ้นเพิMมทนุนั -น ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ กําหนดราคาหุ้น 

จํานวนหุ้นทีMจะออกจําหนา่ยในแตล่ะคราว วนัทีMจําหนา่ยหุ้น และรายละเอียดอยา่งอืMนทีMเกีMยวข้องได้ทกุประการ  
 
ข้อ 44.  บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนทีMจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ตํMาลงหรือลดจํานวน

หุ้นให้น้อยลง โดยมติทีMประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะเนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้
ถือหุ้นซึMงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะเนน 

 
บริษัทจะลดทุนลงไปให้ตํMากว่าจํานวนหนึMงในสีM (1/4) ของทุนทั -งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทีMบริษัทมีผลขาดทุน
สะสมและได้มีการชดเชยผลขาดทนุสะสมตามลําดบัทีMกฎหมายกําหนดแล้ว ยงัคงมีผลขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
บริษัทอาจจะลดทนุให้เหลอืตํMากวา่จํานวนหนึMงในสีM (1/4) ของทนุทั -งหมดได้ 

  
การลดทนุให้เหลือตํMากวา่หนึMงในสีM (1/4) ของทนุทั -งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติทีMประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีM (3/4) ของจํานวนเสียงทั -งหมดของผู้ ถือหุ้นซึMงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
และนํามตนิั -นไปจดทะเบียนภายในสบิสีM (14) วนันบัแตว่นัทีMทีMประชมุลงมต ิ

 
ข้อ 45.  เมืMอบริษัทประสงค์จะลดทนุ ต้องมีหนงัสือแจ้งมติการลดทนุไปยงัเจ้าหนี -ของบริษัททราบภายในสิบสีM (14) วนันบั

แต่วนัทีMทีMประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติโดยกําหนดวลาให้สัMงคําคดัค้าน ภายในกําหนดสอง (2) เดือนนบัแต่วนัทีMได้รับ
หนงัสือแจ้งมตินั -นและให้โฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลาสิบสีM (14) วนัด้วยโดยจะต้อง
โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

 
หมวด 7. เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

 
ข้อ 46.  ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอืMนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีMบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน

ปันผล 
 

เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั และการจา่ยปันผลต้องได้รับการอนมุตัจิากทีMประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีทีMบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีMจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิMมทนุแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทั -งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากทีM
ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

 
ข้อ 47.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั -งคราว เมืMอเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร

พอทีMจะทําเชน่นั -นและเมืMอได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึMง (1) เดือน นบัแต่วนัทีMทีMประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั -งนี - ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนั -นในหนงัสือพิมพ์เป็น
เวลาตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย  
 



ข้อ 48.  บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึMงไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี -จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุสํารอง
อืMน ตามทีMเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 
เมืMอบริษัทได้รับอนุมตัิจากทีMประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืMน ทุนสํารองตามกฎหมายและทุน
สาํรองสว่นลํ -ามลูคา่หุ้นตามลาํดบั เพืMอชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 
หมวด 8.การบญัชี การงนิและการสอบบญัชี 

 
ข้อ 49.  รอบปีบญัชีของบริษัทเริMมตั -งแตใ่นวนัทีM 1 มกราคม และสิ -นสดุลงในวนัทีM 31 ธนัวาคมของทกุปี 
 
ข้อ 50.  คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั -น และต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ อย่างน้อยครั -งหนึMงในรอบสิบสอง (12) เดือน 
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
ข้อ 51.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ -นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ทีM

ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพืMอพิจารณาอนมุตัิโดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรว
สอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ทีMประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 52.  คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี -ให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจําปี 
 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุทีMผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 
 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว  
 
ข้อ 53.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุผู้

ถือหุ้น และข้อมติทั -งหมดของทีMประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนี -ให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานกังาน
ใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บคุคลใดทําหน้าทีMเก็บรักษาไว้ในท้องทีMอนัเป็นทีMตั -งสํานกังานใหญ่หรือจงัหวดั
ใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบก่อน  

 
ข้อ 54.  ให้ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตั -งผู้สอบบญัชีทกุปี โดยทีMประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึMงออกไป

นั -น กลบัเข้ารับดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ ให้ทีMประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนทีMผู้สอบบญัชีควรได้รับ 
 
ข้อ 55. ผู้สอบบญัชีของบริษัทต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าทีMใด ๆ ในบริษัท 
 
ข้อ 56.  ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอืMนใดทีMเกีMยวกบัรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน

และหนี -สนิของบริษัท ในระหวา่งวลาทําการของบริษัท ในการนี -ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้
ดํารงตําแหน่งหน้าทีMใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั -งให้ชี -แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เกีMยวกบัการดําเนินการของบริษัทได้ 

 



ข้อ 57.  ผู้สอบบญัชีมีสิทธิทําคําชี -แจงป็นหนงัสือเสนอตอ่ทีMประชมุผู้ ถือหุ้น และมีหน้าทีMเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือ
หุ้ นของบริษัทุกครั -งทีMมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปัญหาเกีMยวกับบัญชีของบริษัทเพืMอชี -แจง
การตรวสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัททีMผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครั -งนั -นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 

หมวด 9.บทเพิCมเตมิ 
 

ข้อ 58.  ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี - 
 
 


