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ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดบัที ่6 

 

บริษัท ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

 

กรรมการ, การเลอืกตั้งกรรมการ 

 ขอ้ 15. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 

จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง 

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ด 

มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

   (3)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 

  เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี 

บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวน 

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 

ช้ีขาด 

 ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน 

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให ้

จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก 

ตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

 ขอ้ 18. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

   (1)   ตาย 

   (2)   ลาออก 

   (3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

   (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21 

   (5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี 

ใบลาออกไปถึงบริษทั 

  กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
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 ขอ้ 20. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ 

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็น 

กรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

  มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ 

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 ขอ้ 21. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนั 

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น 

รองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และตอ้งมีกรรมการ 

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู ่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง 

เป็นประธานในท่ีประชุม 

  การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด 

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก 

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ขอ้ 26. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ 

บริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั 

กบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้น เวน้แต่กรรมการนั้นจะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ 

ทราบขอ้เทจ็จริงในการประชุมใหญ่ก่อนท่ีตนจะไดรั้บแต่งตั้งโดยมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาท่ีทาํกบับริษทั หรือ 

ถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
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 ขอ้ 31. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผกูพนับริษทันั้นใหก้รรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือและ 

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั ยกเวน้กรรมการอิสระ และใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง 

ช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 ขอ้ 32. คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

   (1)   แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั อาํนาจเช่นวา่น้ี 

  คณะกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคน 

  ของบริษทักระทาํแทนก็ได ้

   (2)   กาํหนดจ่ายเงินบาํเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้ง 

  ของบริษทั หรือบุคคลใดท่ีทาํกิจการใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูท้าํการ 

  ประจาํหรือไม่ประจาํก็ได ้

(3)   กาํหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

   (4)   ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 

  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือ 

หลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

 ขอ้ 33. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการหน่ึงคนหรือหลาย

คน และ/หรือตาํแหน่งอ่ืนใด ใหด้าํรงตาํแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอาจกาํหนดข้ึน และ 

คณะกรรมการอาจมอบหรือกาํหนดอาํนาจใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงเป็นอาํนาจ 

ท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้าํหนดไวว้า่เป็นอาํนาจของผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 34. คณะกรรมการมีอาํนาจเลือกตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร และ 

คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท่ีปรึกษาอ่ืนใดได ้ตามความเหมาะสม เพ่ือดาํเนินกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ 

หลายอยา่ง โดยจะกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดก็ได ้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง 

มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบาํเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกาํหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ 

กรรมการบริหารและกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเหล่านั้น ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือผลประโยชน ์

อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่ 

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ 

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ได ้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั 

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก 

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน 
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หนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจาก 

ผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 36. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ 

จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

 ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ 

เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง 

ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าว 

นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุม 

ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฎวา่ การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจาํนวน 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะ 

ผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ 

ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการ 

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

   (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงวา่ 

  ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

   (2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชี 

  ท่ีผา่นมา 

   (3)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรจ่ายเงินปันผลและเงินกาํไร 

   (4)  การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   (5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

   (6)  กิจการอ่ืน ๆ 

ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญั 

ประจาํปี 

   (1)   สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

  พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

   (2)   รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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 ขอ้ 39. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

   (1)   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

   (2)   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 

  ประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ี 

  ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงขา้งมาก 

   (3)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 

  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

          ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

   (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

   (ค)  การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด 

หรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  

หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

   (ง)  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

การบัญชี  การเงนิ 

 ขอ้ 41. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

 ขอ้ 42. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นและตอ้ง

จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

 ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ีคณะกรรม การตอ้งจดัให้

ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การจ่ายเงนิปันผล 

 ขอ้ 45. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน 

สะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทั 

มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการ 

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน 

หนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
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 ขอ้ 46. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไร 

สุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน 

ผู้สอบบัญชี 

 ขอ้ 47. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

 ขอ้ 48. ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย  

ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อาํนาจสอบถามกรรมการ 

พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือส่ง 

เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้

 ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 

บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่ง 

รายงานและเอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

อืน่ๆ 

 ขอ้ 3. ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  

และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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