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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า ข้อบงัคบัของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้

ข้อ  3. ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบงัคับนี ้ให้ถือและบงัคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากดั  

หมวดที่ 2 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ข้อ  4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูค่าหุ้นละเท่าๆ กนัและเป็นหุ้นชนิดระบชุื่อผู้ ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมลูค่าหุ้นด้วยตวัเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้
หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกันต้องตัง้ให้คนใดคนหนึ่งใน
บคุคลเหล่านัน้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื่ นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต  

ข้อ 5. ใบหุ้นทกุใบของบริษัทจะระบชุื่อผู้ ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
และประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพ ย์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ 

ข้อ  6. การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดงักล่าว กรรมการ
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจกัร ใช้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทับ
โดยวิธีการอื่นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีว่านัน้ไว้ 
ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ก าหนด 
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ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนบัแต่
วันที่บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นที่ออก ใหม่
ภายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 8. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบบัใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทท าการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบบัใดสญูหายหรือถูกท าลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องน าหลกัฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนกังานต ารวจ 
หรือหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบริษัท 

ในทัง้สองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนัน้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

ใบหุ้นท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึง่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านัน้เป็นอนัยกเลิก 

ข้อ  9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมตัิการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไม่เป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้ นที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้ นที่ซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัท  
ไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนท่ีช าระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้น
จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได้ 

การซือ้หุ้ นคืน การจ าหน่ายหุ้ น และการตัดหุ้ นที่ซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  10. การซือ้หุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซือ้หุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
ทนุช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักล่าว 
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หมวดที่ 3 
กำรโอนหุ้น 

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี
จ านวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละส่ีสิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้น
รายใดที่จะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกนิอตัราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุ้นบริษัทรายนัน้ได้ 

ข้อ 12. การโอนหุ้ นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนได้สลักหลังใบหุ้ นโดยระบุชื่อผู้ รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้ โอน  
กบัผู้ รับโอน และท าการส่งมอบใบหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนับุคคลภายนอก
ได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมดุทะเบียนหุ้นแล้วเท่านัน้ 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวภายใน
สิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่ถกูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่
ผู้ยื่นค าร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอ 

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้
การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 13. กรณีที่ผู้ รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของ
ผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนัน้พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลกัฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียน
การโอนหุ้นดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบั
แต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอนัน้ 

หมวดที่ 4 
กำรออกหลกัทรัพย์ กำรเสนอขำย และกำรโอนหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ต่อประชาชนหรือบคุคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การโอนหลกัทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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หมวดที่ 5 
คณะกรรมกำร 

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ   16.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออก
เสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ   18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 

(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่ง
มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้
นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของ
บริษัทในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์
ประชมุ และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้  ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะก าหนดให้ด าเนินการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจดัการประชุมด้วยวิธีดงักล่าวต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั
ในขณะนัน้ และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการทีม่าประชมุในที่ประชมุแห่งเดียวกนั ตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้
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การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยสามารถเรียกให้
ประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัหรือประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้หากกรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไป
ร้องขอให้เรียกประชมุคณะกรรมการตามวรรคนี ้ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายในสิบส่ี (14) วนั นบั
แต่วนัท่ีได้รับการร้องขอ  

  กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีประธานกรรมการการแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบตัิหน้าที่ 
หากยงัมีกรรมการเหลืออยู่ครบจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมกรรมการคนใดคนหนึ่งที่เหลือสามารถเรียกประขุม
คณะกรรมการได้ โดยสามารถเรียกประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัหรือประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนดัประชมุโดยวธีิอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

  ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนหน้าและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุ มและ
เอกสารประกอบการประชมุไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบข้อมลูในอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 26. ในการด าเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผู้นัน้ 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
ในสัญญาใดที่บริษัทท าขึน้ หรือในกรณีที่จ านวนหุ้ นหรือหุ้ นกู้ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการ  
ถืออยู่มีจ านวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลง 

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ 
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ข้อ 30. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคัญ
ของบริษัท  

 คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

หมวดที่ 6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่
ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าชื่อกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วนัท่ีคณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

  ทัง้นี ้การจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
โดยการจดัการประชมุด้วยวิธีดงักล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบัใน
ขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องนัน้มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ ถือหุ้น
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตาม
วิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบันี ้

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
สาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัด
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ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจดัส่ง
ตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนีแ้ละจะต้องจัดให้มีการ
จดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลกัฐานด้วย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบ
ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ใน
การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  
ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 7 
กำรบัญชี กำรเงนิและกำรสอบบัญช ี

ข้อ 37. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ 
เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างน้อยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนั
เป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี
ของผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 



 หน้า  10  ของจ านวน  10 หน้า 
 

 
 

 

ข้อ 41. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีสิ้นของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคล
เหล่านัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

หมวดที่ 8 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น
บริุมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน 

หมวดที่ 9 
บทเพิ่มเติม 

ข้อ 46. บริษัทอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขอตรวจงบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีได้ในอตัราที่
คณะกรรมการก าหนด  

ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัที่ประทบัไว้นี ้

-ตราประทบับริษัท-                             


