
ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั พรีเมียร ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 
(ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม) 

                                          
 

หมวดท่ี  1 
บททัว่ไป 

 
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรยีกวา่ ขอ้บงัคบัของบรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 ขอ้ 2. คาํวา่ “บรษิทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถงึ บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 ขอ้ 3. ขอ้บงัคบัน้ีถา้มไิดต้ราไวเ้ป็นประการอื่น ใหนํ้าบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ย บรษิทัมหาชนจาํกดั 
มาใชบ้งัคบัทุกประการ 
 

หมวดท่ี  2 
การออกหุ้น 

 
 ขอ้ 4. หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญั มมีลูคา่หุน้ละ หน่ึงบาท 
 ขอ้ 5. ใบหุ้นของบรษิทัน้ี เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุ้น และต้องมกีรรมการสองคน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 
 ขอ้ 6. บรษิทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัที่นายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนบรษิทั หรอื    
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเงนิคา่หุน้ครบถว้น กรณีจาํหน่ายหุน้ทีอ่อกใหมภ่ายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั 
 ขอ้ 7. ใบหุ้นฉบบัใดชํารุดหรอืลบเลอืนในสาระสําคญั ผูถ้อืหุ้นอาจขอใหบ้รษิทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น   
โดยเวนคนืใบหุน้เดมิ ในกรณีน้ีบรษิทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหมภ่ายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด 
  ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรอืถูกทําลาย ผู้ถอืหุ้นจะต้องนําหลกัฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน     
และหลกัฐานอื่นที่บรษิทักําหนดมาแสดงต่อบรษิทั บรษิทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาํหนด 
 ขอ้ 8. บรษิทัอาจเรยีกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ทีส่ญูหาย ลบเลอืน หรอื ชํารุด หรอื ใน
การที่ผูถ้อืหุน้ขอสาํเนาทะเบยีนผูถ้อืหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน พรอ้มคํารบัรองของบรษิทัไดต้ามอตัราที่กฎหมาย
กาํหนด 
 ขอ้ 9. บรษิทัอาจซื้อหุน้ของบรษิทัเองคนืเพื่อวตัถุประสงค์ในการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีที่บรษิทัมกีําไร
สะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกนิ และการซือ้หุน้คนืนัน้ไมเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปญัหาทางการเงนิ  
  ทัง้น้ีหุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรบัเงนิปนัผล บรษิัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บรษิัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่บรษิัท
กําหนดในโครงการซื้อหุ้นคนื ทัง้น้ีในกรณีที่บรษิทัไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคนืได้ภายในเวลาที่กําหนด บรษิทัจะ
ดาํเนินการลดทุนทีช่าํระแลว้โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนสว่นทีจ่าํหน่ายไมไ่ด ้
  การซื้อหุ้นคนื การจําหน่ายหุน้ และการตดัหุน้จดทะเบยีนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่
กฎหมายกาํหนดไว ้
  การซื้อหุน้คนืของบรษิทัดงักล่าวต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เวน้แต่การซื้อหุน้คนื
ดงักล่าวมจีํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของทุนชําระแลว้ใหเ้ป็นอํานาจของคณะกรรมการบรษิทัในการอนุมตักิารซื้อหุน้คนื
ดงักลา่วได ้
 



หมวดท่ี 3 
การโอนหุ้น 

 
 ขอ้ 10. หุน้ของบรษิทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสร ีเวน้แต่การโอนหุน้ใดทีท่าํใหข้ดัต่อขอ้ความในขอ้ 11. แลว้ บรษิทัจงึ
มสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้นัน้ได ้
  ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้นแต่ละครัง้ บรษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถา้ม)ี ไมน้่อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเริม่งดรบั
ลงทะเบยีนการโอนหุน้ 
 ขอ้ 11. บรษิทัเป็นนิติบุคคลสญัชาตไิทย และกําหนดจํานวนผู้ถอืหุ้นให้บุคคลผู้มสีญัชาตต่ิางด้าวถือหุ้นของ
บรษิทัรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละสีส่บิของทุนจดทะเบยีน 
 ขอ้ 12. การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบั
ผูร้บัโอน และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
  การโอนหุ้นใช้ยนับริษัทได้เมื่อบริษัทได้รบัคําร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยนับุคคล 
ภายนอกไดเ้มือ่บรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้แลว้ 
  เมื่อบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้ถูกต้องตามกฎหมาย     ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํรอ้งขอ หากการโอนหุน้ไมถ่กูตอ้งสมบรูณ์ใหบ้รษิทัแจง้แก่ผูย้ ืน่คาํรอ้งภายใน 7 วนั 
  หากหุน้ของบรษิทัไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

หมวดท่ี  4 
คณะกรรมการ 

 
 ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิทัมจีาํนวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการ ไม่
น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ขอ้ 14. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
  (2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม  (1)  เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื  

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
  (3)  บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบั
ถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืพงึเลอืกในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะ
แบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม 
  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหมก่ไ็ด ้
 ขอ้ 16. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
  (4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
  (5) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 



 ขอ้ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั 
  กรรมการทีล่าออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 18. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมคีุณสมบตัติามกฎหมายกําหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
  มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจํานวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่
 ขอ้ 19. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึง ออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า สามในสี ่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงในการประชุมนัน้ 
 ขอ้ 20. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้
 ขอ้ 21. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้
 ขอ้ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึ
จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามรีองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้      
ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
  การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน  
กรรมการซึ่งมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
 ขอ้ 23. กรรมการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน มติ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
  จํานวนหรอืกรรมการซึ่งลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทันัน้ ใหก้รรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมอืชื่อและ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั  และใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจกาํหนดชื่อกรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัได ้
 ขอ้ 24. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในนิตบุิคคลอื่นทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะ แจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้   
 ขอ้ 25. กรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีในสญัญาที่ทํากบับรษิทั หรอืถือหุ้น 
หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 
 ขอ้ 26. คณะกรรมการของบรษิทัต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้สํานักงานใหญ่  
หรอืทอ้งทีใ่กลเ้คยีงแหง่ใดกไ็ด ้
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 ขอ้ 27. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
  การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกวา่  “การประชุมวิสามญั”  คณะกรรมการจะ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น  “การประชุมวิสามญั”  เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ได้
ไมน้่อยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อย



กวา่หน่ึงในสบิของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด  ไดเ้ขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 28. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุ สถานที่ วนั เวลา  
ระเบยีบวาระการประชุม  และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่พจิารณา  แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  
และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ และนายทะเบยีนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพไ์มน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุมดว้ย 
  สถานทีท่ี่จะใหเ้ป็นทีป่ระชุมตามวรรคหน่ึง ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นทีต่ ัง้สาํนักงานใหญ่ของบรษิทั หรอื
ทอ้งทีใ่นจงัหวดัใกลเ้คยีง  เวน้แต่ขอ้บงัคบัของบรษิทัจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 ขอ้ 29. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกวา่ 25 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมด และต้องนับจํานวนหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และ
ใหส้ง่หนังสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองค์
ประชุม 
 ขอ้ 30. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกตใิห้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีต่อไปน้ีใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
   (ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
   (ค) ทําการแก้ไขหรอืเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางส่วนที่

สาํคญั 
   (ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
   (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
   (ฉ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
   (ช) การเพิม่ทุนหรอืลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู ้
   (ณ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
 ขอ้ 31. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจาํปี พงึกระทาํมดีงัน้ี 
  (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ

บรษิทัไดจ้ดัการไป 
  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
  (3) พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
  (4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
  (6) กจิการอื่น ๆ 
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การบญัชีการเงินและการสอบบญัชี 
 
 ขอ้ 32. รอบปีบญัชขีองบรษิทัเริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม  และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคมของทุกปี 
 ขอ้ 33. บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารทําและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้  และ
ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน อยา่งน้อยครัง้หน่ึงในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 ขอ้ 34. คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจาํปี 
  (1) สาํเนางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 36. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมใิหแ้บง่เงนิปนัผล 
  เงนิปนัผลใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบรษิัทม ี    
ผลกาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงนิปนัผลใหท้ําภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตั ิ หรอืคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้น้ีให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ถอืหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์
ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิหรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี 
 ขอ้ 37. บรษิัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละสบิ ของทุนจด
ทะเบยีน 
 ขอ้ 38. ผูส้อบบญัชตีอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั 
 ขอ้ 39. ผู้สอบบญัชมีอีํานาจตรวจสอบบญัช ีเอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เกี่ยวกบัรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรพัย์สนิและหน้ีสนิของบริษัทในระหว่างเวลาทําการของบรษิัท ในการน้ีให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน  
ลกูจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทั รวมทัง้ใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืสง่เอกสารหลกัฐาน
อื่นใดทีเ่กีย่วกบัรายได ้รายจา่ย ทรพัยส์นิและหน้ีสนิของบรษิทั ตลอดจนการดาํเนินกจิการของบรษิทัได ้
 ขอ้ 40. ผู้สอบบญัชีมหีน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทุกครัง้ที่มกีารพจิารณางบดุล  
บญัชกีําไรขาดทุน และปญัหาเกี่ยวกบับญัชขีองบรษิทั เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้ ใหบ้รษิทัจดัสง่รายงาน
และเอกสารของบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บั ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 
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 ขอ้ 41. ข้อบงัคบัน้ีหากมีที่จําเป็นหรอืสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จดัการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 
 ขอ้ 42. ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ 

 
 
 



 
 ขอ้ 43. ในกรณีที่บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ตกลงเขา้ทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่เกี่ยวกบัการไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ตามความหมายทีก่าํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยท์ีใ่ชบ้งัคบักบัการทาํรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืรายการทีเ่กีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่
กรณี ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีป่ระกาศดงักลา่วกาํหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 
 

     


