
ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั กรังดป์รีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  

ขอ้ 2 คาํว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) หรือ

ใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษวา่ “Grand Prix International Public Company Limited”  

ขอ้ 3 เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้นาํบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน

จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งมาใชบ้งัคบั  

หมวด 2 

หุ้น และการโอนหุ้น 

ขอ้ 4 หุ้นของบริษทัแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากนัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ และตอ้งชาํระดว้ยเงินหรือ 

ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน ไดแ้ก่ สิทธิ หลกัทรัพย ์ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหน้ี หรือหลกัทรัพย์

ประเภทใด ๆ กู๊ดวิลล์ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอ่ืน 

แบบ หุ่นจาํลอง แผนผงั สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือขอ้สนเทศเก่ียวกับประสบการณ์ทาง

อุตสาหกรรม การพาณิชย ์หรือวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ โดยชาํระคร้ังเดียวเตม็มูลค่าหุน้ 

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ทุกชนิด ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ

หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 

ขอ้ 5 ในการชาํระเงินค่าหุ้น ผูจ้องหุ้นจะขอหักกลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัปรับ 

โครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนซ่ึงได้รับ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



การออกหุ้นเพื่อชาํระหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อน ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีกาํหนดตามกฎหมายเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  

ขอ้ 6  ใบหุ้นของบริษทัแต่ละฉบบัจะต้องเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น โดยจะต้องมีรายการต่าง ๆ ตามท่ี

กฎหมายกาํหนดและจะตอ้งมีกรรมการอย่างน้อยหน่ึง (1) คนเป็นผูล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือ

ช่ือ แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ในกรณีท่ีบริษทัมอบหมายให้บริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั วธีิปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังาน

ทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้กาํหนด 

บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 7 หุ้นของบริษทัสามารถโอนกันได้โดยไม่มีข้อจาํกัด เวน้แต่หุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าว ณ ขณะใด

ขณะหน่ึง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั การ

โอนหุ้นรายใดท่ีจะทาํให้อตัราส่วนการถือครองหุ้นของบริษทัโดยคนต่างดา้วเกินอตัราส่วนตามท่ี

กฎหมายกาํหนด บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้

คาํว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบงัคบัฉบบัน้ี ให้มีความหมายตามคาํนิยามคาํว่า “คนต่างด้าว” ตาม 

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 และรวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ข 

ขอ้ 8 การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือ

ของผูโ้อนและผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

การโอนหุ้นจะใชย้นับริษทัไดต่้อเม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่จะใช้ยนั 

บุคคลภายนอกได้ต่อเม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะ

ดาํเนินการลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอให้ลงทะเบียน

การโอนหุ้น หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ บริษทัจะแจง้ให้ผูย้ื่นคาํร้อง

ทราบถึงความไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สมบูรณ์ดงักล่าวภายในเจด็ (7) วนันบัแต่วนัท่ียืน่คาํร้อง 

ในกรณีท่ีหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาด 

หลกัทรัพยอ่ื์น การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 9 บริษทัตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานการประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ สํานักงาน

ใหญ่ของบริษทั แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทาํหน้าท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและ



หลกัฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน

ทราบถึงผูเ้ก็บรักษาทะเบียนดงักล่าว  

ขอ้ 10 บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจาํนาํหุน้ของตนเองมิได ้เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง

อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ

สิทธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความ

เป็นธรรม 

(ข) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัมีกาํไรสะสม

และสภาพคล่องส่วนเกินและการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหาทาง

การเงิน หรือ 

(ค)  กรณีอ่ืนท่ีกฎหมายอนุญาตใหท้าํได ้

ขอ้ 11 ในกรณีท่ีหุน้ท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั คณะกรรมการ

บริษทัสามารถพิจารณาและอนุมติัได ้ในกรณีท่ีหุน้ท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละสิบ (10) ของ

ทุนชาํระแลว้ บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษทัจะตอ้งดาํเนินการซ้ือหุ้นคืนภายในหน่ึง (1) 

ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี หุน้ท่ี

บริษทัซ้ือคืนจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสิทธิรับเงินปันผล  

ขอ้ 12 บริษทัจะตอ้งจาํหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนภายในเวลาท่ีบริษทักาํหนดในโครงการซ้ือหุ้นคืน ในกรณี

ท่ีบริษทัไม่สามารถจาํหน่ายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัซ้ือคืนไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจะดาํเนินการ

ลดทุนท่ีชาํระแลว้ โดยวิธีการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซ้ือคืนและท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย ทั้งน้ี การซ้ือ

หุ้นคืน การ จาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน การตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน การกาํหนดจาํนวน ราคาเสนอซ้ือหุ้นคืน ราคา

เสนอขายหุ้นท่ีซ้ือคืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการต่าง ๆ ดงักล่าว จะตอ้งดาํเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดตามกฎหมาย  

 

 

 



 

หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 13  คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม 

กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัจาํนวนไม่น้อยกวา่ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ

เลือกตั้งกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตาํแหน่งอ่ืนตามท่ี

เห็นสมควรดว้ยก็ได ้โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  

ขอ้ 14 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหน่ึง (1) คน 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเป็นจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 15 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม (1/3) เป็น 

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยกรรมการท่ี

ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 16  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ีแลว้ กรรมการอาจพน้

จากตาํแหน่งเม่ือ  

(ก) ตาย  



(ข) ลาออก  

(ค) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามขอ้ 21  

(ง) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือใน

ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

(จ) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อกหรือพน้จากตาํแหน่ง 

ขอ้ 17  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา 

ออกไปถึงบริษทั 

กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 18 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รักษาการ

ในตาํแหน่งเพื่อดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เขา้

รับหนา้ท่ี เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั่งเป็นอยา่งอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั่งศาล 

คณะกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่

สิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม  

ขอ้ 19 ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 20 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม 

วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ย 

บริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การดาํเนินกิจการของบริษทัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่

วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (314) ของ 

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซ่ึงตนเขา้มาแทน 

ขอ้ 20  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ี

เหลืออยู่กระทาํการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

เลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 



การประชุมตามวรรคหน่ึง ให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการวา่งลงเหลือ

นอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการซ่ึงตนเขา้มาแทน 

ขอ้ 21  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ย 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

ขอ้ 22 ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ สถานท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

จะได้กําหนด ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูเ้รียกประชุม

คณะกรรมการ  

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้

ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้ งแต่สอง (2) คนข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งประธาน

กรรมการมอบหมายกาํหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 23 การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ 

จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน 

กรรมการจะกาํหนด  

ขอ้ 24 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธาน

กรรมการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ

กาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

ขอ้ 25  ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 



ขอ้ 26 มติทั้งปวงของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ตดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม 

โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ขอ้ 27  คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจัดการกิจการทั้ งหลายทั้ งปวงของบริษัท และมีอาํนาจหน้าท่ี

ดาํเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใด 

อยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 28  อาํนาจกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัได้คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั 

พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากําหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายช่ือ

กรรมการ ซ่ึงมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้ 

ขอ้ 29 หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ 

โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตลอดจนเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการอ่ืน ตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน วาง

เป็นหลกัเกณฑ ์กาํหนดเป็นคราว ๆ หรือใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง

เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง

ของบริษทั 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการดาํรงคุณสมบติัของ 

กรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 

 



หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30  การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดั 

ใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 31  ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “การประชุม

สามญั” ซ่ึงจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุมผู ้

ถือหุ้นคราว อ่ืนให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้

สุดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 32  ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด 

หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คนซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของ

จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้เม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 

ในกรณีเช่นน้ี ใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่าวจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 33  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 

วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 

โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี พร้อมทั้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชน 

จาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัและตอ้งไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม

ดว้ย 

ขอ้ 34 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได ้ทั้งน้ี การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและมอบแก่

ประธานกรรมการหรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้

ประชุม 

หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนดไวซ่ึ้งอยา่งน้อย

ตอ้งมี รายการดงัต่อไปน้ี 



(ก) จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่ 

(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ และ  

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะ

ออกเสียงแทนผูม้อบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะและจาํนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถือ

อยูด่ว้ย 

ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุม

ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้น

นบั รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากการประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหเ้รียกประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จาํเป็นตอ้งมีผูถื้อหุ้น

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดขา้งตน้เป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็น

ประธานท่ีประชุม  

ขอ้ 37 ให้ประธานท่ีประชุมหรือบุคคลซ่ึงประธานท่ีประชุมมอบหมายเป็นผูด้าํเนินการประชุมให้เป็นไป 

ตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลาํดบั

ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดผูถื้อหุ้นซ่ึงมา 

ประชุม 



เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อ

หุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองท่ีผู ้

ถือหุน้เสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาออกไป ให้

ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือ

นดัประชุมระบุ สถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั

ก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่น้อยกว่า (3) 

วนัและตอ้งไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 

ขอ้ 38 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่

โดยหุน้แต่ละหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ 

ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ้ 39  ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ช้ีขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 40 กรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั 

(ข) การออกและเสนอขายหุน้กู ้ 

(ค) การแกไ้ขเพิ่มเตม็หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

(ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  

(จ) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนไม่วา่จะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัเอกชน  

(ฉ) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี 

       สาํคญั  



(ช) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั นายทะเบียน  

(ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษทั  

(ฌ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั และ  

(ญ) กิจการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 41 ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ใหมี้กิจการอนัพึงกระทาํดงัน้ี  

(ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัใน

       รอบปีท่ีผา่นมา 

(ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  

(ค) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) 

(ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

(จ) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และ  

(ฉ) กิจการอ่ืน (ถา้มี)  

หมวด 5 

การเพิม่ทุนและการลดทุน 

ขอ้ 42 บริษทัอาจเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ไดเ้ม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้น 

ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ีหุ้นยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เท่านั้น 

ขอ้ 43  บริษทัอาจเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามส่วนหรือแก่ประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่า

ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ไดต้ามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 44  บริษทัอาจลดทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวไ้ด้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ตํ่าลงหรือลด

จาํนวนหุ้นให้น้อยลง ทั้งน้ี บริษทัจะลดทุนให้ตํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได ้

เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัไดด้าํเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาํดบัท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ และ

บริษทัยงัคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัอาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจาํนวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุน

ทั้งหมดได ้ 



หมวด 6 

เงินปันผลและเงินสํารอง 

ขอ้ 45 การจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะทาํไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทัมีกาํไรพอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้น 

และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

ขอ้ 46  การจ่ายเงินปันผลให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุม 

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ (3) วนั  

ขอ้ 47 ให้บริษทัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกาํไร

สุทธิ ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุน

สาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

เม่ือบริษทัได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้ว บริษทัอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตาม

กฎหมาย และทุนสาํรองส่วนมูลค่าหุน้ตามลาํดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้ 

ขอ้ 48  บริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ี

 ประชุมผูถื้อหุน้  

หมวด 7 

บัญชี รายงาน และการตรวจสอบบัญชี 

ขอ้ 49 รอบปีทางบญัชีของบริษทัเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้ 50  คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชีพร้อมรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัเพื่อ



เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมติัภายในกาํหนดส่ี (4) 

เดือนนบัแต่วนั ส้ินรอบปีทางบญัชี  

ขอ้ 51 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้ งหมดของท่ีประชุม

คณะกรรมการ และของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงไวใ้นสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว  ้ณ 

สํานกังานใหญ่ของบริษทั บนัทึกเช่นว่าน้ีเม่ือไดล้งลายมือช่ือของผูเ้ป็นประธานในการประชุมซ่ึง

ไดล้งมติหรือในการประชุมถดัจากคร้ังนั้นมา ใหถื้อวา่เป็นหลกัฐานอนัถูกตอ้งของเร่ืองท่ีปรากฏอยู่

ในรายงานการประชุมนั้น มติและการพิจารณาท่ีบนัทึกไวใ้หถื้อวา่ไดด้าํเนินการไปโดยถูกตอ้ง 

ขอ้ 52  ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีผูส้อบบญัชีของ

บริษทัควรไดรั้บทุกปี ทั้งน้ี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้ง

ออกไปนั้น กลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 53 ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  

หมวด 8 

บทเพิม่เติม 

ขอ้ 54  ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงัน้ี  

 


