
ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จาํกดั (มหาชน) 

 

หมวด 1 

 

บททั่วไป 

ข้อ 1.  ข้อบังคับให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)  

ข้อ 2. คําว่า "บริษัท" ท่ีใช้ในข้อบังคับน้ี ให้หมายถึง บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด  

(มหาชน)  

ข้อ 3. การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับน้ีก็ดี หรือในข้อกําหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดีจะ

กระทําได้ก็แต่โดย มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 4. นอกจากท่ีได้ตราไว้ในข้อบังคับน้ี ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ  

หมวด 2 

การออกและการโอนหุ้น 

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือ และหุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องใช้เงินคร้ังเดียว

จนเต็มมูลค่า แต่ท้ังน้ี บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพย์อ่ืนใดท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

ในการชําระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรีอผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไม่ได้  

ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ แต่ท้ังน้ีบริษัท

อาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้

ลงหรือพิมพ์ลายมือส่ือในใบหุ้นแทนก็ได้ การลงลายมือช่ือของกรรมการหรือนายทะเบียน

หยังทรัพย์ดังกล่าวในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อ่ืนใด ภรรมการหรือนายทะเบียนอาจลงลายมือ

ช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจักร หรือใช้คอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดย วิธีการอ่ืนใดตามท่ี

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์อนุญาต  

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอ่ืนท่ี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ

บริษทัก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ



บุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบ เป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียน

หลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็น ไปตามท่ีนายทะเบียน

หลักทรัพย์กําหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  

ข้อ 7. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุ้นใดๆ เน่ืองจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เม่ือได้นํา

หลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออก

ใบหุ้นให้ใหม่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีได้รับหลักฐานครบ  

ในกรณีท่ีใบหุ้นชํารุดในสาระสําคัญหรือลบเลือน เม่ือได้นําใบหุ้นเพ่ิมมาเวนคืนให้บริษัทออกใบ

หุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ผู้ถือหุ้นนาหลักฐานการแจ้งความจากพนักงาน

สอบสวนหรือหลักฐานอ่ืน ขึ้นควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง  

ท้ังสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยให้ผู้

ถือหุ้นช้าระค่า ธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  

ข้อ 8. หุ้นของให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นท่ีถึงโดยบุคลท่ีมีใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึงต้องมี

จํานวน รวมกันไม่เกินร้อยละส่ีสิบเก้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด การโอนหุ้นรายใด

ท่ีจะทําให้อัตราส่วนการ ถือหุ้นของบุคคลท่ีมีใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น 

บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัท รายน้ันได้ 

ข้อ 9. การโอนหุ้นน้ันย่อมสมบูรณ์เม่ือผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุช่ือผู้รับโอน และลงลายมือช่ือ

ของผู้โอนกับผู้ รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้รับโอน  

การโอนหุน้ดังกล่าวน้ันจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเม่ือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น 

และใช้ยัน บุคคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือบริษัท

เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้อง ตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่

วันท่ีได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูก ต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ย่ืนคําร้องภายใน 

7 วัน  

กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ

ของผู้รับโอนหุ้น และมีพยาน 1 คน ลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกับคนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐาน

อ่ืนให้แก่บริษัท ให้บริษัทลง ทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นใหม่ภายใน 1 

เดือน นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ  

ในกรณีท่ีมีหุ้นบุริมสิทธิชนิแปลงสภาพ การแปลงหุ้นบุริมสิทธ์ิเป็นหุ้นสามัญน้ันกระทําได้โดย

ให้ผู้ถือหุ้นท่ี ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าวย่ืนคําขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบในหุ้น



บุริมสิทธิคืน  

ข้อ 10. หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ให้การ โอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้าน

ทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นท่ีบริษัทซื้อคืนใน

กรณีดังต่อไปน้ี  

(1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติให้แก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้

ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความ เป็นธรรม หรือ 

(2) ซื้อคืนเพ่ือบริหารทางการเงินเม่ือบริษัทมีผลกําไรสะสม และมีสภาพคล่องส่วนเกินและ

การซื้อหุ้นคืนน้ัน ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน  

ท้ังน้ี หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองน้ันไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังไม่มี

สิทธิออกเสียงลง คะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  

ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจตัดสินใน

การซื้อหุ้นคนท่ี ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว รวมท้ังในการขายหรือจําหน่ายหุ้นท่ีซื้อคืน

ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

ในกรณีซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นก่อนการ ดําเนินการ   

หุ้นท่ีซื้อคืน บริษัทจะต้องจําหน่ายออกไปภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จําหน่ายหรือ

จําหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกําหนด ให้บริษัทลดทุนท่ีชําระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน

ท่ีจําหน่ายไม่ได้  

การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตัดหุ้น ตามท่ีกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง และตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อ 12. บริษัทมีสิทธิท่ีจะปรับโครงสร้างหน้ีโดยออกหุ้นใหม่เพ่ือชําระหน้ีแก่เจ้าหน้ีตามโครงการแปลง

หน้ีเป็นทุน ซึ่ง จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  



ข้อ 13. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

การโอนหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนท่ีได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  

คําว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามท่ีได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 

หมวด 3 

กรรมการและอํานาจกรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุม

ใหญ่เป็นผู้พิจารณา เลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน

กรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะ เลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลาย

คนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับ ในกิจการซึ่ง

ประธานกรรมการมอบหมาย  

ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะถึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งใน

คร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด  

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับ หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็น

คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยน แปลงก็ได้และนอกจากน้ันให้ได้รับ

เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือ

ลูกจ้างของบริษัท  



ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน

หน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในท่ีในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 

ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง  

กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  

(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก  

(5) ศาลมีคําส่ังให้ออก  

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่

วันท่ีใบลาออกไปถึง บริษัท  

ข้อ 21. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ

ของคณะกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน  

บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าเวลาท่ีเหลือ

ยู่ของกรรมการ ท่ีตนแเทน 

มติของกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จํานวนกรรมการท่ียัง เหลืออยู่  

ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง  

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่ง



หนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็น

รีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนด

วันนัดประชุมเร็วกว่าน้ันก็ได้  

ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเช่นว่าน้ัน  

ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธาน

ในท่ีประชุม  

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท และมีอํานาจ

หน้าท่ีดําเนินการมาภายใน ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตาม

มติของท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือควบคุม

การบริหารงานของ บริษัทในเร่ืองท่ีเป็นสาระสําคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผล

การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

คณะกรรมการก็ได้  

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือ และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกําหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลง

ลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้  

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผู้จัดการท่ัวไป หรือ

ตําแหน่งอ่ืนท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพ่ือจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการก็ได้  

ผู้จัดการท่ัวไป หรือตําแหน่งอ่ืนท่ีเห็นว่าเหมาะสม เม่ือได้รับการแต่งตั้งแล้วอาจถูกถอดถอน

โดยมติท่ีประชุมของคณะกรรมการได้  

ข้อ 27. มติท้ังปวงของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ

ท่ีมาประชุม กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้



เสยีในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  

ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด  

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัททําขึ้นไม่ว่า

โดยตรงหรือโดยอ้อม หรอืถือหุ้น หุ้นกู้ เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ  

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง  

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ

ในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทํา เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แต่งตั้ง  

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของ

บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดท่ีประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากประธานกรรมการจะกําหนด  

ข้อ 32. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะขาย หรือจํานอง

อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป 

หรือให้หรือประนีประนอมยอมความ หรือย่ืนฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้

อนุญาโตตุลาการ  

 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

จังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด  

ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้น

น้ันเสียก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ

บริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น  

ข้อ 34.  ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุม



สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการ

บัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"  

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด หรือจํานวนผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่ น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด 

เข้าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะ กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอน้ัน จะต้องระบุว่า ให้เรียบ ประชุมเพ่ือการใดไว้ให้

ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ข้อ 35.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ 

สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ

พิจารณา พร้อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดัง กล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม  

อน่ึงคําบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมง จํานวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันได้

เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็น

การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่จํา เป็นต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 37.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเช้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี  

ก. จํานวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่  

ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ  

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

โดยให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมกําหนด

ไว้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  



ข้อ 38.  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารนาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ 

หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ท้ังหมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุม

กําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม

ระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย กว่า 7 วันก่อนการ

ประชุม ท้ังน้ี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไมน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน

ก่อนวันประชุมด้วย  

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ} หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

ข้อ 40.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น  

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้มีหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดัง

คะแนน โดยให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจกรรมของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน  

(ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือ

บางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมาย 

ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกันบุคคลอ่ืน โดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน  

(ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ช) การควบบริษัท  

(ช) การเลิกบริษัท  

(ฌ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  

(ญ) การออกหุ้นเพ่ือชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด  

(ฎ) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  



การลงคะแนนลับอาจจะกระทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง  

ข้อ 41. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังน้ี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ เก่ียวกับกิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปีท่ีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผลและติสรรเงินไว้เป็นทุนสํารอง  

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน  

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดีย่ารอบแหน  

(6) กิจกรอ่ืน ๆ  

หมวด 5 

การเพ่ิมทุน และการลดทุน 

ข้อ 42.  บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะกระทํา

ได้เม่ือ  

(1) หุ้นท้ังหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีหุ้นยัง

จําหน่ายไม่หมด หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

(2) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผู้เสียหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ  

(3) นํามติเพ่ิมทุนน้ันไป จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวัน 

นับแต่วันท่ี ท่ีประชุมลงมติดังกล่าว  

ข้อ 43.  หุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นตามข้อ 42 จะเสนอขายท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นสามส่วนจํานวนท่ี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคล

อ่ืนไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ท้ังน้ีตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 44.  บริษัทจะลดทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการคิดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ตํ่าลง หรือ

ลดจํานวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลงไปให้ตํ่ากว่าจํานวนหน่ึงในส่ีของทุนท้ังหมดหาได้ไม่  

เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจขาดทุนให้เหลือตํ่ากว่า

จํานวนหน่ึงในส่ีของทุนท้ังหมดกไ็ด้  

การลดมูลค่าหุ้นหรือจํานวนหุ้นวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นจํานวนเท่าใด และด้วยวิธีการ



อย่างใดจะกระทําได้ต่อเม่ือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี บริษัทต้อง

นํามติน้ันไปขอจดทะเบียนภายในสิบวันนับแต่ วันท่ีท่ีประชุมลงมติ "  

ข้อ 45.  เม่ือบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้ีของบริษัทท่ี

บริษัทราบภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคัดค้าน

ภายในกําหนดสองเดือนนับแต่วันท่ีได้ รับหนังสือแจ้งมติน้ัน และให้โฆษณามติดังกล่าวใน

หนังสือพิมพ์ภายในกําหนดเวลาสิบส่ีวันด้วย 

หมวด 6 

เงินปันผล และเงินสํารอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสะมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลง

มติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการ

จ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลน้ันได้

กระทําภายใช้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 47.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้ เม่ือปรากฏแก่

กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นน้ันได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้

รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ข้อ 48.  เงินปันผลน้ันไว้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

สําหรับหุ้นบุริมสิทธิ  

ข้อ 49.  บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน |  

ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิม

ทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ี ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้  

ข้อ 50.  การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  

มติท่ีให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหน่ึงต้องใช้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน



ส่ีของจําหน่าย เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 51. รอบปีบัญชีของบริษัทเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี   

ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดให้มีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน อย่างน้อยท่ีสุดหน่ึงคร้ังทุกรอบสิบ

สองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท  

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชี กําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน คณะ กรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน

นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ

ประจําปี  

(1) สําเนางบดุล แสะบัญชีกําไรขาดทุน ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบัญชี  

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว  

ข้อ 56. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมติท้ังหมดของท่ีประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และ

หลักฐานน้ีให้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าท่ี

เก็บรักษาไว้ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ หรือ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้

นายทะเบียนทราบก่อน  

ข้อ 57. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด  

ข้อ 59. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ใน

ตําแหน่งน้ัน ๆ จะเลือกเอามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้  



ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอ่ืนไดท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย 

ตลอดจนทรัพย์สิน และหน้ีสินของบริษัท ในระหว่างเวลาการของบริษัท ในการน้ีให้มีอํานาจ

สอบถามการรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทน

ของบริษัท รวมท้ังให้ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเก่ียวกับการดําเนินกิจการ

ของบริษัทก็ได้ 

ข้อ 60.ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา

งบดุล บัญชีมีกําไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับใน

การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย  

หมวด 9  

บทเพ่ิมเติม  

ข้อ 61. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับ

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บังคับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท

จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้

บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวกําหนด ไว้ในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วย 

  

ข้อ 62. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังน้ี   

 
 

 

 

 

 

 


