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ข้อบงัคับ 

ของ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. ค าวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) หรือใชภ้าษาองักฤษวา่ “CK 
Power Public Company Limited” 

ค าวา่ “กฎหมาย” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทัในราชอาณาจกัรไทย 

ขอ้ 3. การแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในขอ้บงัคบัน้ีก็ดี หรือขอ้ก าหนดในหนงัสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระท าไดก้็แต่โดย
อาศยัมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 4. หากขอ้บังคบัน้ีมิไดต้ราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของ
บริษทัมาใชบ้งัคบั 
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หมวดที่ 2 

หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถ้ือหุ้น แต่ละหุน้มีมูลค่าหุน้เท่ากนั หุน้ทุกหุน้ของ
บริษทัตอ้งช าระค่าหุน้คร้ังเดียวจนเตม็มูลค่า 

 อน่ึง หุน้ของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปจองหุน้ หรือถือหุน้ไม่ว่าหุ้นเดียว
หรือหลายหุน้ร่วมกนั ตอ้งตั้งใหค้นใดคนหน่ึงในบุคคลเหล่านั้นเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้ หรือ
ผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี 

บริษทัอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้ หุ้นกู ้แปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
หลกัทรัพยอ์ื่นใดเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และ
บริษทัอาจแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 
หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัก็ได ้ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

บริษทัอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้็ได ้โดยบริษทัจะจดัสรรเงินท่ีไดเ้กินกว่า
มูลค่าหุน้ทั้งหมดเป็นทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้แยกต่างหากจากกองทุนส ารองของบริษทั 

การช าระค่าหุ้นนั้น ผูจ้องหุ้นจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษทัไม่ได ้ทั้ งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยอาศยัมติ
ของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุ้นเพื่อช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

ขอ้ 6. บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 
หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้น ในกรณีจ าหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือท่ีออกใหม่ภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทั ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
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ขอ้ 7. ใบหุน้นั้นอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือบริษทั 

(2) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั  

(3) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และ จ านวนหุน้ 

(4) ช่ือผูถ้ือหุน้  

(5) ลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงหรือพิมพไ์วอ้ย่างนอ้ยหน่ึงคนและประทบัตราบริษทัไวเ้ป็นส าคญั    
แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนโดยไม่ตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทัก็ได ้ซ่ึงการลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือเช่นวา่นั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(6) วนัเดือนปีท่ีออกใบหุน้ 

ขอ้ 8. บริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้ก็ได ้และหากบริษทัแต่งตั้ง
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบุคคลอื่นท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุน้หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั ใหว้ิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียน
ของบริษทัเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ก าหนดภายใตบ้ทบัญญติัของ
กฎหมาย 

กรรมการ หรือนายทะเบียนหุน้ หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือในใบหุ้น หรือใบหลกัทรัพย์
อื่นใด ดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร หรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประทบั หรือโดยวธีิการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต นอกจากนั้น บริษทัอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น 
หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือ
แทนบริษทัก็ได ้

ขอ้ 9. ใบหุ้นฉบบัใดลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถ้ือหุน้อาจขอใหบ้ริษทัออกใบหุ้นใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น
โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีน้ี ให้บริษทัออกใบหุน้ใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บค าขอ ในกรณีท่ีใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย ผูถ้ือหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังาน
สอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงแก่บริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกท าลาย        
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โดยให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ และผูถ้ือหุน้ได้
แสดงหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ต่อบริษทั 

 บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุด หรือใน
การท่ีผูถ้ือหุ้นขอส าเนาทะเบียนผูถ้ือหุ้นไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนพร้อมค ารับรองของบริษทัไดต้าม
อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

 อน่ึง ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนใหแ้ลว้ ให้ถือวา่ใบหุน้เก่านั้น
เป็นอนัยกเลิก 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตาย หรือลม้ละลาย บุคคลผูมี้สิทธิจะไดหุ้้นนั้น หากน าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับ
หลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงแก่บริษทัจนครบถว้นแลว้ บริษทัจึงจะลงทะเบียนเป็นผูถ้ือหุน้ และ
ออกใบหุน้ใหม่ใหภ้ายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานดงักล่าว 

ขอ้ 10. บริษทัตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ ณ ส านกังานใหญ่ของ
บริษทั แต่บริษทัจะมอบหมายให้บุคคลใดท าหนา้ท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถ้ือหุ้นและหลกัฐานประกอบ 
การลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษา
ทะเบียนดงักล่าว 

ขอ้ 11. บริษทัอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหวา่งยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง    
ก็ได้ หรืออาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวนัเดียวก็ได้ ทั้ งน้ี  ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด          
โดยประกาศใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า
สิบส่ี (14) วนัก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้  

ขอ้ 12.  บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุ้นของบริษทัเองไม่ได ้อย่างไรก็ดี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท่ีบริษทั
เป็นเจา้ของหุน้ของตนเองไม่ไดน้ั้น มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงแกไ้ข
ขอ้บังคบัของบริษทัเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล       
ซ่ึงผูถ้ือหุน้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 
และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

 เม่ือหุน้ของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การซ้ือหุน้คืนดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินร้อยละสิบ 
(10) ของทุนช าระแลว้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัการซ้ือหุ้นคืนดงักล่าว การซ้ือหุ้นคืนหากมี
จ านวนเกินกวา่ร้อยละสิบของทุนช าระแลว้ ใหบ้ริษทัซ้ือหุ้นคืนภายในหน่ึง (1) ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

หุ้นท่ีบริษทัถืออยู่อนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลดว้ย และบริษทัจะตอ้งจ าหน่าย
หุน้ท่ีซ้ือคืนตามกรณีน้ีออกไปภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั ถา้ไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีก าหนด ใหบ้ริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้
โดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การซ้ือหุ้นคืน การจ าหน่าย และการตดัหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายมหาชนจ ากดัท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนั้น 

ขอ้ 13. หุน้ของบริษทั โอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นั้น เป็นเหตุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติต่างดา้วถือ
หุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ขอ้ 14. ภายใตบ้ังคบัขอ้ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและ      
ลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

การโอนหุน้นั้นจะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ และจะใชย้นั
บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

เม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีได้
รับค าร้องขอ หรือหากเห็นวา่การโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ใหแ้จง้แก่ผูย้ื่นค าร้องภายในเจด็ (7) วนั 

เม่ือหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หากกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดแบบวธีิและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุน้ไว ้
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เป็นประการอื่น ใหแ้บบวธีิและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุ้นของบริษทัเป็นไปตามบทกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับการโอนหลกัทรัพยอ์ื่น ไม่วา่จะไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
หรือไม่ก็ตาม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ขอ้ 15. ในกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ บุริมสิทธิในหุน้ซ่ึงไดอ้อกแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญันั้นกระท าไดโ้ดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะแปลงหุน้ดงักล่าว 
ยื่นค าร้องขอแปลงหุน้ต่อบริษทัพร้อมส่งมอบใบหุน้คืนใหแ้ก่บริษทั 

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วนัยื่นค าขอ ในการน้ี ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่              
ผูข้อภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 16. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยห้าคนให้เป็นผูรั้บผิดชอบ
จดัการกิจการทั้งปวงของบริษทั และมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บังคบัของบริษทั มติของท่ีประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้น อีกทั้งมีอ านาจกระท าการใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกับการดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีกรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท
หรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 17. กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และ
กรรมการทั้งหมดของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
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รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย และให้ปฏิบัติ
หนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว 
หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้ 19. เวน้แต่ท่ีได้ก าหนดไวใ้นข้อ 24 ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถ้ือหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทั้ งน้ีตอ้งไม่เกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

(3) ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกวา่หน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถ้ือหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้งน้ี โดยจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา          
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
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(4) ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อก  

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 22. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิด    
ในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหาไดไ้ม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ประโยชนผ์ูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ    
ท่ีบริษทัท าข้ึนในระหวา่งรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชีใน
บริษทัหรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกให้
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม          
ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดนั้น
ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการวา่งลงจนเหลือน้อยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม  
และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 25. ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี)        
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ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ      
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ ใน         
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

การกระท ากิจการ การแต่งตั้ง หรือการวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ ใหถ้ือเสียง
ขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 27. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง โดยสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจ
ประชุมกนั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร หรือสถานท่ี
อื่นใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

 กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้        
ในกรณีดงักล่าว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด   
วนัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ขอ้ 28. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุม   
และก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
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ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบอ านาจจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตาม    
กฎ ระเบียบ หรือนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั โดยให้มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑ ์  
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 29. กรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัไดคื้อ กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั เป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัเพื่อมีผลผูกพนับริษทั 

ขอ้ 30. คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อใหมี้หนา้ท่ีพิจารณา
กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งด าเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ
หลายอย่าง และท าหนา้ท่ีอนุมติัการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจปกติของบริษทั โดยจะก าหนดเง่ือนไข
อย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด 
แต่ทั้ งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู ้นั้ นในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ อน่ึง กรรมการบริหารอาจจะเป็นหรือไม่เป็น
ผูบ้ริหารดว้ยก็ได ้

ขอ้ 31. บริษทัตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 
และเก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั แต่บริษทัอาจจะมอบหมายใหบุ้คคลใดท าหนา้ท่ีเก็บรักษา
เอกสารและทะเบียนดงักล่าวแทนบริษทัไว ้ ณ ท่ีใดในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 32. บรรดากิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ไดก้ระท าไปในนามของบริษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพนับริษทัแมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่มีขอ้บกพร่อง
เก่ียวกบัการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบติัของกรรมการ 
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ขอ้ 33. หา้มมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ  ทั้งน้ี 
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆจากบริษทัในรูปของ        
เงินบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นท านองเดียวกนั ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะพิจารณาก าหนดโดยอาศัยมติซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียง           
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไปหรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัทซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง       
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทัอีกทางหน่ึง 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษทั ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ
สถานท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ขอ้ 35. การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือ          
ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน
ส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุม    
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ผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด จ านวน
ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 40 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสาม          
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถ้ือหุน้ท่ีมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุ้นท่ีผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหุน้ในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี สิทธิของบุคคลดงักล่าวย่อม
ไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้า่ทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัประชุมผูถ้ือหุน้จะมีขอ้มูลเปลี่ยนแปลงแลว้ 

วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นไม่เกินสอง
เดือน 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ไม่วา่เป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวสิามญั ใหค้ณะกรรมการจดัท า
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อม
ดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และ
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 ค าบอกกล่าวท่ีส่งใหบ้รรดาผูถื้อหุน้นั้นใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

ขอ้ 38. ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนงัสือ
มอบฉันทะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน
ก าหนด โดยมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)  จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 

(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 39. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถ้ือหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุ้น ท่ีไดรั้บมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ
ออกเสียงตามจ านวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีท่ีตนเป็นผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น    
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากการประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุ้น
ร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้น
ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 41. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประ ชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่             
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ       
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหผู้ถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 42. ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมจะเลื่อนการประชุมผูถ้ือหุน้ไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ได ้
และให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไปดว้ย แต่ในท่ีประชุมซ่ึงไดเ้ล่ือนมานั้น 
หา้มมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการท่ีคา้งมาแต่วนัประชุมคร้ังก่อน อน่ึงวธีิการส่งค าบอกกล่าว
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 37 

ขอ้ 43. ประธานในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการ
ประชุม ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุม  
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เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถ้ือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุมอีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ี         
ผูถ้ือหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนด
สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ
สถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม      
ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 44. เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น
การออกเสียงโดยวธีิชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถ้ือหุ้น
รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน       
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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ขอ้ 45. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าอย่างนอ้ยมีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั   

ในรอบปีท่ีผ่านมา  
(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 46. ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลง
เขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

หมวดที่ 5 

การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ขอ้ 47. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 48. สมุดและบญัชีของบริษทัให้จดัท าเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยมีค าแปลภาษาไทยตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว ้

ขอ้ 49. บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
ตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนอย่างนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน
อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมติัในการประชุมสามญัประจ าปี 
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ขอ้ 50. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนซ่ึงกล่าวถึงเร่ือง
ต่อไปน้ีไวใ้หถู้กตอ้งและสมบูรณ์ คือ 

 (1) จ านวนรายได ้และค่าใชจ่้าย ทั้ งรายการอนัเป็นเหตุให้ไดรั้บหรือจ่ายเงินทุกรายการและก าไร
หรือขาดทุนของบริษทั 

 (2) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 

 (3) เงินทุนส่วนของผูถ้ือหุน้และเงินทุนส ารอง 

ขอ้ 51. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบั
รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ขอ้ 52. คณะกรรมการตอ้งจดัท ารายงานการประชุม และมติของผู ้ถือหุ้นและมติของกรรมการทั้งหมดเป็น
ภาษาไทย เก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั ในกรณีท่ีรายงานการประชุมใดท่ีประธานในท่ีประชุม 
หรือประธานของการประชุมท่ีเกิดข้ึนคร้ังถดัไปเป็นผูล้งช่ือในมติเห็นชอบ ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า
ขอ้ความภายในเอกสารดงักล่าวมีความถูกตอ้ง 

ผูถ้ือหุน้มีสิทธิขอตรวจเอกสารดงักล่าวในวรรคหน่ึงเม่ือไรก็ไดภ้ายในเวลาสมควรในระหวา่งเวลาท าการ 
และอาจขอใหบ้ริษทัจดัท าส าเนาท่ีรับรองวา่ถูกตอ้งและแทจ้ริงของเอกสารดงักล่าวก็ไดโ้ดยผูถื้อหุ้นนั้น
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 53. ให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และใหก้ าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชี
นั้น ผูส้อบบัญชีซ่ึงพน้จากต าแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอี้ก 
ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ในบริษัท ทั้งน้ี บริษทั
ตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 54. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรซ่ึ งรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก        
ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้น โดยได้รับ            
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ก็ได ้

 การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลา            
ท่ีกฎหมายก าหนด หา้มมิใหเ้รียกร้องดอกเบ้ียต่อบริษทั 

ขอ้ 55. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุ้น
ลงมติใหจ้ดัสรรเงินส ารองอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบริษทัก็ได ้
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การเพิม่ทุน การออก การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 

ขอ้ 56. บริษทัจะเพิ่มทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มข้ึน การออกหุน้ดงักล่าวจะ
กระท าไดเ้ม่ือ 

 (1) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่หมด 
หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 (2) ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 

 (3) น ามตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 57. หุ้นท่ีออกตามขอ้ 56. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่วน
จ านวนท่ีผูถ้ือหุน้แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนก็ได ้ทั้ งน้ีตามมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น และอยู่ในบังคับของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 58. บริษทัอาจออกหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัทรัพยอ์ื่นใด
ตามท่ีกฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูถ้ือหุน้ ประชาชน หรือบุคคลใดก็ได ้และ
บริษทัอาจแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอื่นใดเป็นหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 
หรืออาจแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมาย 

ขอ้ 59. การออก การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

การโอนหลกัทรัพยป์ระเภทอื่นท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัท รัพย์
แห่งประเทศไทยนอกจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าวา่ “หลกัทรัพย”์ หมายถึงหลกัทรัพยต์ามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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ตราประทับ  

ขอ้ 60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี  

 

 

 


