
         หน้าท่ี 1 ของจ านวน 12 
ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
*********************************** 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 1.  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  
 เขียนช่ือย่อภาษาไทยวา่ “ บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง “  
 เขียนช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ “ AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY  

LIMITED “ 
ข้อ 2.  ค าวา่ “ บริษัท “ ในข้อบงัคบันีห้มายถงึ บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)  
ข้อ 3. ข้อความอื่นท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคบันี ้ให้ถือและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชน ทกุประการ 
  

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 
ข้อ 4.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละ 1 (หนึง่) บาท    
ข้อ 5.  การช าระเงินคา่หุ้นต้องใช้เป็นเงินครัง้เดียวจนเตม็มลูคา่ ทัง้นีก้ารช าระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซือ้หุ้น

จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้  
ข้อ 6. ใบหุ้นของบริษัทนีเ้ป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือในใบหุ้น 
ข้อ 7. ในกรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นนาย

ทะเบียนหุ้น เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือในใบหุ้นได้ 
ข้อ 8. นายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 2(สอง) เดือน นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียน 

รับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันท่ีได้รับเงินค่าหุ้ นครบ  กรณีจ าหน่ายหุ้ นท่ีออกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบริษัท 

ข้อ 9. ใบหุ้นฉบบัใดสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญัให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทออกใบหุ้นให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับค าขอ  โดยให้ผู้ ถือหุ้นช าระค่าธรรมเนียมใบหุ้น
ฉบบัละ 5 (ห้า) บาท 

ข้อ 10.  ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งแก้ไข

ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่ง  
ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและ
สภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน  

 
 ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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หุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนจากผู้ ถือหุ้นและถืออยู่นัน้จะไมน่บัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้

ถือหุ้นรวมทัง้ไมม่ีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้ นท่ีบริษัทซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด  ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนได้หมดภายในเวลาท่ีก าหนด บริษัท
จะต้องด าเนินการลดทนุท่ีช าระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นท่ีจ าหน่ายไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้ นคืนของบริษัท การจ าหน่ายหุ้ นท่ีซือ้ไว้ และการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ี
จ าหน่ายไม่หมด บริษัทต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

การซือ้หุ้นคืนของบริษัทดงักล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเว้น
แต่กรณีท่ีบริษัทซือ้หุ้นคืนในจ านวนไม่เกินร้อยละ 10(สิบ) ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการบริษัท  

ข้อ 11.  โดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัทอาจออกตราสารดงัตอ่ไปนี ้
11.1 หุ้นบริุมสิทธิ หรือหุ้นบริุมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 
11.2 หุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ 
11.3 หลกัทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี ้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง 
11.4 ใบส าคญัแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั หน่วยลงทุน หรือหลกัทรัพย์ท่ีระบุในข้อ 11.1 , 

ข้อ 11.2 และ ข้อ 11.3  
 

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น 
ข้อ 12. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไมม่ีข้อจ ากดั เว้นแต ่ 

12.1 การโอนหุ้นนัน้ท าให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับตามกฎหมาย  
12.2 การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้มีคนตา่งด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 30(สามสิบ) ของ 

จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท  
ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมสมบรูณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบั 

ผู้ รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
ได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนหุ้นแล้ว  และใช้ยนับุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  

เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14(สิบสี่) วนันับแต่วนัท่ีได้รับค าร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทแจ้งแก่ผู้ ท่ีย่ืนค าร้องภายใน 7(เจ็ด) วนั 

 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ข้อ 14. กรณีผู้ รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม ่ให้ร้องขอตอ่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือของผู้ รับโอนหุ้ น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่นาย
 ทะเบียนหุ้นของบริษัท  ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนภายใน 7 (เจ็ด) วนั และออก
 ใบหุ้นให้ใหมภ่ายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัได้รับค าร้องขอ 

ข้อ 15. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทตาย หรือล้มละลาย อนัเป็นเหตใุห้บคุคลใดมีสิทธิในหุ้นนัน้ ถ้าบคุคลนัน้ได้
น าหลกัฐานที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงครบถ้วนแล้ว  ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัทลงทะเบียน และ
ออกใบหุ้นให้ใหมภ่ายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหลกัฐานครบถ้วน 

ข้อ 16.  ในระหวา่ง 21 (ย่ีสิบเอด็) วนัก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานแห่งใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุก
แห่งไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี่) วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับการลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 17.  หุ้นบริุมสิทธิหรือหุ้นกู้ชนิดท่ีแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ในการแปลงเป็นหุ้นสามญัให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว
ย่ืนค าขอแปลงหุ้นตอ่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทพร้อมกบัส่งมอบใบหุ้นคืน  การแปลงเป็นหุ้นสามญันี ้
ให้มีผลนบัแตว่นัท่ีย่ืนค าขอ  ในการนีน้ายทะเบียนหุ้นของบริษัทจะออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ขอภายใน 14 
(สิบสี่) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ  

ข้อ 18. ในกรณีท่ีหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลกัทรัพย์
ท่ีซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ (OTC) และ/หรือ ศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURE) ให้การ
ออกใบหุ้นของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัท เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ข้อ 19.  การโอนหลกัทรัพย์ท่ีออกตามความในข้อ 11. ให้เป็นไปตามข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกหลกัทรัพย์ประเภทนัน้ 

 
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 20.  ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า)คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
กรรมการทัง้หมดเป็นผู้มีสญัชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย   

ข้อ 21. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์และ วิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

21.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คราวละคน หรือ คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ 
ตามแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออก
เสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (21.1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด 
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  

 
ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 

( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

ข้อ 22. ในการประชุมสามญัประจ าปี ทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้ เป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง  

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
ข้อ 23. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

23.1 ตาย 
23.2 ลาออก 
23.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน 
23.4 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 26. 
23.5 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถงึบริษัท 

  กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  
ข้อ 25. ภายใต้ข้อบังคบัข้อ 28. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน  ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกวา่สองเดือน  

  บุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ข้อ 26.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ข้อ 27. ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่รักษาการ

ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้า
รับหน้าท่ี เว้นแตศ่าลจะมีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืน  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 23.5 
 คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ภายใน 1(หนึ่ง) เดือน นบัแต่วนัพ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่
น้อยกวา่ 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัประชมุ 

ข้อ 28. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
กระท าการในนามของคณะกรรมการได้แตเ่ฉพาะการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ
แทนต าแหน่งท่ีวา่งทัง้หมดเท่านัน้ 

การประชมุตามวรรคแรก ให้กระท าภายใน 1(หนึ่ง) เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการว่างลง
เหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน  

ข้อ 29. กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้  
ข้อ 30. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้  รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ 31. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้า
มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีในประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในท่ีประชุมอาจก าหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุและด าเนินการใด ๆ ในการประชมุดงักลา่ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้ตาม
เง่ือนไข และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มี
สิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ในการสง่หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือจดัให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาท่ีกฎหมาย หรือข้อบังคบัเก่ียวกบัการ
ประชมุนัน้ได้ก าหนดไว้ หรือจะสง่โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทัง้นี ้ต้องส่งตามระยะเวลา 
และลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนดไว้ด้วย 

ข้อ 33. กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 34. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ี
จะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาท่ีท ากบับริษัท หรือถือ
หุ้น หรือหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ  

ข้อ 36. กรรมการคนใดซือ้ทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือกระท าธุรกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งกับบริษัท ไม่ว่ากระท าในนามของตนเอง หรือของบุคคลอื่น  ถ้ามิได้รับความยินยอมจาก
คณะกรรมการแล้ว การซือ้ขายหรือกระท าธุรกิจนัน้ไมม่ีผลผกูพนับริษัท 

ข้อ 37. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงินแก่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เว้นแต่เป็นการให้กู้ ยืมตาม
ระเบียบการสงเคราะห์พนกังานและลกูจ้าง ซึง่ได้มีประกาศไว้ หรือเป็นการให้กู้ ยืมเงินตามกฎหมายวา่
ด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วยประกนัชีวิต หรือกฎหมายอื่น  

  การให้กู้ ยืมเงินแก่ 
(ก) คูส่มรส หรือบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ของกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง 
(ข) ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นัน้เป็น

หุ้นสว่น 
(ค) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นัน้เป็น

หุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรับผิด 
(ง) บริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนท่ีกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง หรือบุคคลตามข้อ (ก) นัน้

ถือหุ้นรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนนัน้ 
ให้ถือวา่เป็นการให้กู้ ยืมเงินแก่กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างตามวรรคแรก ทัง้นีก้ารให้กู้ ยืม 

เงินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการค า้ประกัน การรับซือ้ หรือซือ้ลดตั๋วเงินและการให้
หลกัประกนัเก่ียวกบัเงินท่ีกู้ ยืมด้วย  
 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ข้อ 38. บริษัทต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานการประชุมผู้ ถือ
หุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานแห่งใหญ่ของบริษัท 

ข้อ 39. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานแห่ง
ใหญ่ ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 40.  อ านาจกรรมการท่ีจะท านิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ข้อ 41. คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนับริษัท ในการท านิติกรรมตา่ง ๆ แทนบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพนั
บริษัทของกรรมการดงักลา่วได้  

ข้อ 42. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ  ให้คณะกรรมการเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
ซึง่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

ข้อ 43. ความในข้อ 42. ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับ เลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

 
หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหาร 

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้กรรมการจ านวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มี
อ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจ านวนนีใ้ห้
แตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนและบ าเหน็จ  ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด 
แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นัน้ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มี หรือเรียกประชุมได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้น าความในข้อ 
31. และข้อ 33. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 
หมวดท่ี 7 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นบั
แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชมุคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่ การประชมุ 

          วิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีจะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายท่ีเข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็
ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

       ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด  
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคบัฉบับนี ้ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายเท่ีเกิดขึน้จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  7(เจ็ด) วนัก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3(สาม) วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 (สาม) วนั 

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25  
(ย่ีสิบห้า) คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกว่ากนั และ
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวน  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7(เจ็ด) 
วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้น
คนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ  

 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ข้อ 48. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

48.1 การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้กระท าโดยการออกเสียง
ลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้จะกระท าด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้น
เป็นหนึง่เสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

48.2 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

48.3 ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่ผู้อื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับ

บคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้  
(ช) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 49. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
( 1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) อนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท 
(6) กิจการอื่น ๆ  

ข้อ 50. บริษัทต้องย่ืนบัญชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าปี โดยระบุช่ือ สัญชาติ ท่ีอยู่ 
จ านวนหุ้นท่ีถือ และเลขท่ีใบหุ้น ตอ่นายทะเบียนภายใน 1 (หนึง่) เดือนนบัแตว่นัเสร็จการประชมุ 

 
หมวดที่ 8 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 51. รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
 
 

ลายมือช่ือ………………………………………….กรรมการ 
( นางระริน อทุกะพนัธุ์  ปัญจรุ่งโรจน์ และ นายก าพล ปญุโสณี ) 
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ข้อ 52. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 
และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบบญัชีของ
บริษัท 

ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปี  
(1) ส าเนางบดลุและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผู้สอบบญัชี  
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
 โดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือ
บางสว่นในรูปของหุ้นปันผล (STOCK DIVIDENT) โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น  
 ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน
เพ่ิมทนุแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดย
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1(หนึ่ง)  เดือนนับแต่วันท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือ
คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 56. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 (ห้า) ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 (สิบ) ของทนุจดทะเบียน 

  เมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองตามกฎหมายทุน ส ารอง
สว่นล า้มลูคา่หุ้น หรือเงินส ารองอื่นเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้  

  การชดเชยผลขาดทุนสะสมในวรรคก่อน ให้หักชดเชยจากเงินส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหักจาก
ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุส ารองสว่นล า้มลูค่าหุ้นตามล าดบั  
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        หน้าท่ี 11 ของจ านวน 12 หน้า 
 
ข้อ 57. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
ข้อ 58. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื่นใด  ท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่ายตลอดจน

ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอ านาจสอบถาม
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ  ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้
ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้  

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ ท่ีมีการพิจารณา งบดุล 
บัญชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถื อหุ้นให้
บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัท ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบ
บญัชีด้วย  

 
หมวดที่ 9 การเพิ่มทุนและการลดทุน 

ข้อ 60. บริษัทจะเพ่ิมทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พ่ิมขึน้ ซึง่จะกระท าได้เม่ือ 
60.1 หุ้ นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้ นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีหุ้ นยัง

จ าหน่ายไมห่มด หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นตามท่ีระบไุว้ในข้อ 11. 

60.2 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด ของ    
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

60.3 น ามติเพ่ิมทนุนัน้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่นายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)  
วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติดงักลา่ว 

ข้อ 61. หุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ตามข้อ 60. จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้  และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
ส่วนจ านวนท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้ ทัง้นีต้ามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุตามวรรคแรกนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ นอาจมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการ
ของบริษัทเป็นผู้ก าหนดราคาหุ้น จ านวนหุ้น วนัท่ีจ าหน่ายหุ้น และสดัส่วนสิทธิการจองซือ้หุ้นได้ทุก
ประการ  

ข้อ 62. บริษัทอาจลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้ นแต่ละหุ้ นให้ต ่าลงหรือลด
จ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แตม่ิให้ต ่ากวา่จ านวนหนึง่ในสี่ของทนุทัง้หมด 

ในกรณีท่ีบริษัทขาดทนุสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทนุสะสมแล้วตามข้อ 56. แตย่งัคงมี
ผลขาดทนุสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทนุให้ต ่ากวา่จ านวนหนึง่ในสี่ของทนุทัง้หมดก็ได้ 
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      หน้าท่ี 12 ของจ านวน 12 หน้า 
  

  การลดมลูค่าหุ้นหรือจ านวนหุ้นดงักล่าวจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และน ามตไิปขอจดทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่)วนันบัตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติ  
 

หมวดที่ 10 บทเพิ่มเตมิ 
ข้อ 63. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีก าหนดตามประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย  

ข้อ 64. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้
 
 
 
 
ข้อ 65. ข้อบงัคบันีห้ากมีท่ีซึ่งจ าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจัดการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย  
 

************************************* 
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