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ขอ้บงัคบั 

หมวด 1  บทท ัว่ไป 

ขอ้ 1.  ขอ้บังคับนี้ใหเ้รยีกวา่ ขอ้บังคับของ บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

ขอ้ 2.  ค าวา่ “บรษัิท” ทีใ่ชใ้นขอ้บังคับนี้ใหห้มายถงึ บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

ขอ้ 3.  การเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขใดๆ ในขอ้บังคับนี้ก็ด ีหรอืในขอ้ก าหนดในหนังสอืบรคิณหส์นธก็ิด ีจะกระท าไดต้่อเมื่อ

ไดร้ับมตขิองที่ประชมุผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือ

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 4.  เวน้แต่ขอ้บังคับนี้จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ใหน้ าบทบัญญัตแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด และ

กฎหมาย วา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยม์าใชบั้งคับกับบรษัิท 

ในกรณีทีบ่รษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรอืรายการเกีย่วกับการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยที่ใชบั้งคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบรษัิทจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่

สนิทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีน แลว้แตก่รณี ใหบ้รษัิทปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดังกล่าว

ก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

 

หมวด 2  การออกหุน้ และการโอนหุน้ 

ขอ้ 5.  หุน้ของบรษัิทเป็นหุน้สามัญชนดิระบุชือ่ผูถ้อื อันเป็นหุน้ทีต่อ้งใชเ้งนิครัง้เดยีวจนเต็มมลูคา่ และ/หรอื เป็นหุน้ที่

ช าระค่าหุน้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นนอกจากตัวเงนิ หรือใหใ้ชล้ขิสทิธิใ์นงานวรรณกรรม ศลิปะ หรือวทิยาศาสตร์ 

สทิธบัิตร เครือ่งหมายการคา้ แบบหรอืหุ่นจ าลอง แผนผัง สตูร หรอืกรรมวธิใีดๆ หรอืใหใ้ชข้อ้สนเทศเกีย่วกับ

ประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม การพาณชิย ์หรอืวทิยาศาสตร ์ 

บรษัิทมีสทิธทิี่จะออกหุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กู ้ใบส าคัญแสดงสทิธ ิหรือหลักทรัพยอ์ืน่ใดก็ตามที่กฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยอ์นุญาต 

ขอ้ 6.  ในการช าระเงนิค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรอืผูซ้ ือ้จะขอหักกลบลบหนี้กับบรษัิทไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษัิทปรับ

โครงสรา้งหนี้โดยการออกหุน้ใหม ่เพือ่ช าระหนี้แกเ่จา้หนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยไดร้ับมตทิีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

การออกหุน้เพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

ขอ้ 7.  ใบหุน้ของบรษัิทจะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่งคนลงหรือพมิพ์ลายมือชือ่ แต่บรษัิทอาจมอบหมายใหน้าย

ทะเบยีนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพมิพ์ลายมือชือ่ในใบหุน้แทนก็

ได ้  

ขอ้ 8.  บรษัิทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหุน้ก็ได ้ และหากบรษัิทแต่งตัง้นาย

ทะเบยีนหุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์วธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วกับงานทะเบยีนของบรษัิทให ้

เป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 9.  บคุคลใดไดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นหุน้ใดๆ เนื่องจากการตายหรอืลม้ละลายของผูถ้อืหุน้ เมือ่ไดน้ าหลักฐานอันชอบ

ดว้ยกฎหมายมาแสดงต่อบรษัิทครบถว้นแลว้ ใหบ้รษัิทลงทะเบยีนและออกใบหุน้ใหม่ภายในหนึง่เดอืนนับแต่

วันทีไ่ดร้ับหลักฐานครบถว้น 

ในกรณีที่ใบหุน้ช ารุดในสาระส าคัญหรือลบเลอืน เมื่อไดน้ าใบหุน้เดมิมาเวนคนื ใหบ้รษัิทออกใบหุน้ใหใ้หม่ 

หากใบหุน้สญูหายหรอืถูกท าลาย ใหผู้ถ้อืหุน้น าหลักฐานการแจง้ความจากพนักงานสอบสวน หรอืหลักฐานอืน่

อันสมควรมาแสดงต่อบรษัิทใหบ้รษัิทออกใบหุน้ใหม่แก่ผูถ้ือหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจะ

ก าหนด 

ขอ้ 10.  หุน้ของบรษัิทใหโ้อนกันไดโ้ดยเสร ีและหุน้ทีถ่อืโดยคนตา่งดา้วในขณะใดขณะหนึง่ตอ้งมจี านวนรวมกันไม่เกนิ

รอ้ยละสีส่บิเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดทั้ง้หมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าใหอั้ตราส่วนการถือหุน้

ของคนตา่งดา้วของบรษัิทเกนิอัตราสว่นขา้งตน้ บรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการโอนหุน้ของบรษัิทรายนัน้ได ้

ค าวา่ “คนตา่งดา้ว” ตามขอ้บังคับฉบับนี้ใหม้คีวามหมายตามนยิามค าวา่ “คนตา่งดา้ว” ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว 

ขอ้ 11.  การโอนหุน้นัน้ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลักหลังใบหุน้ โดยระบุชือ่ผูร้ับโอนและลงลายมือชือ่ของผูโ้อนกับ

ผูร้ับโอน และไดม้กีารสง่มอบใบหุน้ฉบับดังกลา่วใหแ้กผู่ร้ับโอน 

การโอนหุน้ดังกล่าวนัน้จะใชยั้นบรษัิทไดต้่อเมื่อบรษัิทไดร้ับค ารอ้งขอใหล้งทะเบยีนการโอนหุน้และจะใชยั้น

บุคคลภายนอกไดต้่อเมื่อบรษัิทไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อบรษัิทเห็นว่าการโอนหุน้
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ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษัิทลงทะเบยีนการโอนหุน้ภายใน สบิสี ่(14) วันนับแต่วันทีไ่ดร้ับการรอ้งขอ หาก

การโอนหุน้ไมถ่กูตอ้งสมบรูณ์ใหบ้รษัิทแจง้แกผู่ย้ืน่ค ารอ้งขอภายใน เจ็ด (7) วัน  

การโอนหุน้ที่ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก าหนด 

ขอ้ 12.  บรษัิทจะถอืหุน้หรอืรับจ าน าหุน้ของตนเองมไิด ้เวน้แตก่รณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทอาจซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เห็นดว้ยกับมตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่อนุมัตกิารแกไ้ข

ขอ้บังคับของบรษัิทในส่วนที่เกี่ยวกับสทิธใินการออกเสียงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปันผล 

เนื่องจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย เห็นวา่ตนไมไ่ดร้ับความเป็นธรรม 

(2) บรษัิทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวัตถุประสงคใ์นการบรหิารเงนิ ในกรณีที่บรษัิทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง

สว่นเกนิ และการซือ้หุน้คนืไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงนิ 

ทัง้นี้ หุน้ที่บรษัิทถือ ไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ และจะไม่มีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน 

และไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผล 

บรษัิทจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ที่บรษัิทซือ้คนืตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซือ้หุน้คนืที่บรษัิท

ก าหนด ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษัิทไม่สามารถจ าหน่ายหุน้ที่บรษัิทซือ้คนืไดห้มดภายในเวลาที่ก าหนด บรษัิทจะ

ด าเนนิการลดทนุทีช่ าระแลว้ โดยวธิกีารตัดหุน้จดทะเบยีนสว่นทียั่งมไิดน้ าออกจ าหน่าย 

การซือ้หุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนื และการตัดหุน้ที่ซือ้คนืรวมถงึการก าหนดจ านวนราคาเสนอซือ้หุน้คนื 

หรอืราคาเสนอขายหุน้ทีซ่ ือ้คนื หรอืกรณีอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้หุน้คนืดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวธิกีารก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีทีหุ่น้ของบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย บรษัิทจะตอ้งปฏบัิตติามขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยดว้ย 

การซือ้หุน้คนืไม่เกนิรอ้ยละสบิ (10) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษัิทในการพจิารณา

อนุมัต ิทัง้นี้ ในกรณีทีจ่ านวนหุน้ทีซ่ ือ้คนืมจี านวนเกนิกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทนุช าระแลว้ บรษัิทจะตอ้งไดร้ับ

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้สบิ (50) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และบรษัิทจะท าการซือ้หุน้คนืภายในหนึง่ (1) ปี นับแต่วันทีไ่ดร้ับมตขิองทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ 

ขอ้ 13.  ในกรณีทีม่หีุน้บรุมิสทิธ ิการแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญนัน้กระท าไดโ้ดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะแปลงหุน้

ดังกลา่ว ยืน่ค าขอแปลงหุน้ตอ่บรษัิทพรอ้มกับสง่มอบใบหุน้คนื 

การแปลงหุน้ตามวรรคหนึง่ใหม้ผีลนับแต่วันยืน่ค าขอ ในการนี้ใหบ้รษัิทออกใบหุน้ใหม่ใหแ้กผู่ข้อภายในสบิสี ่

(14) วัน นับแตวั่นไดร้ับค าขอ 

ขอ้ 14.  ในระหว่าง ยีส่บิเอ็ด (21) วัน กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทอาจปิดสมุดทะเบยีนและงดรับลงทะเบยีนการโอน

หุน้นัน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบรษัิททุกแหง่ไม่

นอ้ยกวา่ สบิสี ่(14) วัน กอ่นวันเริม่งดรับลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

หมวด 3  กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ขอ้ 15.  บรษัิทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้

กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอืน่ตามทีเ่ห็นเหมาะสม

ดว้ยก็ได ้และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร  

ขอ้ 16.  ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

ขอ้ 17.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 

2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3) บุคคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวน

กรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก

เสยีงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน

สาม (1/3) 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รับต าแหน่งอกีก็ได ้

ขอ้ 19.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเมือ่ 
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(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด 

(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษัิท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่บลาออกไปถงึ

บรษัิท 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัดทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 21.  ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคล

ซึง่มคีณุสมบัต ิและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสอง (2) เดอืน  

บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่ังเหลอือยูข่องกรรมการ

ทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

กรรมการทีย่ังเหลอือยู ่

ขอ้ 22 . ในกรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งยังคงอยู่รักษาการในต าแหน่ง

เพื่อด าเนินกจิการของบรษัิทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหนา้ที่ เวน้แต่ ศาลจะมี

ค าสัง่เป็นอยา่งอืน่ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามค าสัง่ศาล 

คณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม่ภายในหนึง่ 

(1) เดอืนนับแต่วันพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าสบิสี ่(14) วันก่อนวัน

ประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดย

จะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน 

ขอ้ 23.  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และมหีุน้นับรวมกัน

ไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบจัดการกจิการทัง้หลายทัง้ปวงของบรษัิท และมอี านาจหนา้ทีด่ าเนนิการภายใน

ขอบเขตของกฎหมาย วัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับของบรษัิท และตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

        คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่หรอืหลายคนปฏบัิตงิานอยา่งใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได ้

ขอ้ 25. คณะกรรมการของบรษัิทตอ้งประชมุอยา่งนอ้ย สาม (3) เดอืนตอ่ครัง้  

ขอ้ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบรษัิท ใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรือจังหวัด

ใกลเ้คยีง หรอื ณ ทีอ่ืน่ใดตามทีป่ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้ับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 27.  ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ไดร้ับมอบหมาย จัดสง่หนังสอืนัดประชมุไปยัง

กรรมการไมน่อ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพือ่รักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของ

บรษัิท จะแจง้การนัดประชมุโดยวธิอีืน่ และก าหนดวันนัดประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้

ในกรณีทีก่รรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปรอ้งขอใหม้กีารเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวัน

นัดประชมุภายในสบิสี ่(14) วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับการรอ้งขอเชน่วา่นัน้ 

ขอ้ 28.  ในการประชมุคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอ่ยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้อง

ประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการ หรอืมแีตไ่มส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ดใ้หก้รรมการซึง่

มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 29.  มตทัิง้ปวงของทีป่ระชมุคณะกรรมการ ใหตั้ดสนิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชมุ 

กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มีส่วนไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มีสทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากัน ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่

เป็น เสยีงชีข้าด 

ขอ้ 30.  จ านวนหรือชือ่กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชือ่ผูกพันบรษัิทไดนั้น้ ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชือ่ร่วมกัน

และประทับตราส าคัญของบรษัิท โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการมอี านาจก าหนดรายชือ่กรรมการผูม้ี

อ านาจลงลายมอืชือ่ผูกพันบรษัิทได ้

ขอ้ 31  หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท หรอืเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเขา้เป็น

กรรมการในบรษัิทเอกชนหรือบรษัิทมหาชนอื่น  ซึง่ประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แขง่ขันกับกจิการของบรษัิท เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ 

ขอ้ 32.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชักชา้  หากมสีว่นไดเ้สยีในสัญญาที่บรษัิทท าขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรอื

โดยออ้ม หรอืถอืหุน้ หุน้กู ้เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 
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ขอ้ 33.  ภายใตบั้งคับของกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ า กัด คณะกรรมการมีอ านาจที่จะขาย หรือจ านอง

อสังหารมิทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิท หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพยใ์ดๆ ของบรษัิทเกนิกว่าสาม (3) ปีขึน้ไป  หรอืให ้

หรอืประนีประนอมยอมความ หรอืยืน่ฟ้องตอ่ศาล หรอืมอบขอ้พพิาทใดๆ ใหอ้นุญาโตตลุาการชีข้าด 

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก าหนด 

กรรมการมสีทิธไิดร้ับค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้ับเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

ความในวรรคกอ่นไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้ับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ในอันทีจ่ะไดร้ับคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับการด ารงคุณสมบัตขิองกรรมการที่

เป็นอสิระตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะก าหนด 

 

หมวด 4  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 35. การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งทีอั่นเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง 

หรอื ณ ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ขอ้ 36. ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเชน่วา่นี้ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ

ดังกลา่วใหจั้ดใหม้ขี ึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลังวันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

             การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่

ถือหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของหุน้ที่จ าหน่ายไดทั้ง้หมดจะเขา้ชือ่กันท าหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอ

เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

ภายในสีส่บิหา้ (45) วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอื

ผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วัน (45) วัน นับแต่

วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรียก

ประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ และอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีนั่น้ครัง้ใดจ านวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบยีบวาระการประชมุ และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า

เป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกล่าว 

และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ 

และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้ง

โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน 

ขอ้ 38.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่า

ยี่สบิหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา

เขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไว ้  หากวา่การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้ือหุน้

รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ให ้

นัดประชมุใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุ

ครัง้หลังนี้ ไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ  

ขอ้ 39.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัด

ก าหนด โดยใหม้อบแกป่ระธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูร้ับ

มอบฉันทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้รีายการดังตอ่ไปนี้ 

            ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉันทะนัน้ถอือยู่ 

     ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉันทะ 

     ค. ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ขอ้ 40.  การประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดับระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แตท่ีป่ระชมุจะมมีตใิห ้

เปลีย่นล าดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้  ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่ง

อืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอ

เพิม่เตมิไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา  ใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่วัน และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้

ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อื

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นการประชมุ ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย  โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน 

ขอ้ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไมอ่าจปฏบัิติ

หนา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมี 

แตไ่มส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 42.  ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจาก

การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43.  การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมัตกิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน

ขอ้บังคับนี้ หรอืกรณีอืน่ตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรอืในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

ข. การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

ค. การท า แกไ้ข หรือเลกิสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากจิการของบรษัิททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบง่ก าไรขาดทนุกัน 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 

จ. การเพิม่ทนุ การลดทนุ  

ฉ. การออกหุน้กู ้

ช. การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท 

 

หมวด 5  การเพิม่ทุน และการลดทนุ 

ขอ้ 44.  บรษัิทอาจเพิม่ทุนของบรษัิทได ้ ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า

สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ขอ้ 45. บรษัิทอาจเสนอขายหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้และอาจจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามสว่นจ านวน

ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียู่ก่อนแลว้ หรอืจะเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนหรอืบุคคลอืน่ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้

โดยเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 46. บรษัิทอาจลดทุนของบรษัิทจากจ านวนที่จดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหต้ ่าลง หรือลด

จ านวนหุน้ใหน้อ้ยลง โดยมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4)  ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี้ บรษัิทจะลดทุนลงไปใหต้ ่ากว่าจ านวนหนึง่ในสี ่(1/4) ของทุนทัง้หมดไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษัิทมผีล

ขาดทุนสะสม และไดม้กีารชดเชยผลขาดทุนสะสมตามล าดับทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ยังคงมผีลขาดทุนสะสม

เหลอือยู ่บรษัิทอาจลดทนุใหเ้หลอืต ่ากวา่จ านวนหนึง่ในสี ่(1/4) ของทนุทัง้หมดได ้

ทัง้นี้ การลดทุนลงใหต้ ่ากว่าหนึง่ในสี ่(1/4) ของทุนทัง้หมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้ับมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  

ขอ้ 47. เมือ่บรษัิทประสงคจ์ะลดทุน ตอ้งมหีนังสอืแจง้มตกิารลดทุนไปยังเจา้หนี้ของบรษัิททีบ่รษัิททราบภายในสบิสี ่

(14) วันนับแต่วันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมต ิโดยก าหนดเวลาใหส้ง่ค าคัดคา้นภายในก าหนดสอง (2) เดอืน นับ

แต่วันทีไ่ดร้ับหนังสอืแจง้มตนัิน้ และใหโ้ฆษณามตดัิงกล่าวในหนังสอืพมิพ ์ภายในก าหนดเวลาสบิสี ่(14) วัน

ดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน   
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หมวด 6  เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 48.  หา้มมใิหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงนิปันผล  นอกจากโดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืมตขิองคณะกรรมการ กรณี

ทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล   

การจ่ายเงนิปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถ้ือหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนั้นทาง

หนังสอืพมิพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิต่อกัน และจัดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวภายในหนึง่ (1) เดอืน

นับแตวั่นทีม่มีตเิชน่วา่นัน้  

ขอ้ 49.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได ้ เมือ่ปรากฎแกก่รรมการว่าบรษัิทมี

ก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได ้ และเมื่อไดจ่้ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถ้ือหุน้ทราบใน

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

ขอ้ 50.  เงนิปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กัน  เวน้แตจ่ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในขอ้บังคับนี้ส าหรับหุน้

 บรุมิสทิธ ิ

ขอ้ 51.  บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปี 

หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน

จดทะเบยีน  

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว  คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมตใิหจั้ดสรรเงนิทุนส ารองอืน่ 

ตามทีเ่ห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยก็ได ้

เมือ่บรษัิทไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทุนส ารองอืน่ ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน

ส ารองสว่นล ้ามลูคา่หุน้ตามล าดับ เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 

หมวด 7  หุน้กู ้

ขอ้ 52.  การกูเ้งนิของบรษัิทโดยการออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชนหรอืบุคคลอืน่ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์

มตทิี่ใหอ้อกหุน้กูต้ามวรรคหนึ่งตอ้งใชม้ตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

หมวด 8   สมดุบญัช ีและการสอบบญัช ี

ขอ้ 53. รอบปีบัญชขีองบรษัิทเริม่ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม และสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม ของทกุปี 

ขอ้ 54. คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้ีการท า และเก็บรักษาบัญช ีตลอดจนการสอบบัญชไีวใ้หถู้กตอ้งตามกฎหมายว่า

ดว้ยการนัน้ 

ขอ้ 55. คณะกรรมการจะตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชกี าไรขาดทุน อย่างนอ้ยครัง้หนึง่ในรอบสบิสองเดอืน อัน

เป็นรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชกี าไรขาดทุน ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท เสนอ

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมัต ิโดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชี

ตรวจสอบใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจัดสง่เอกสารดังต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุสามัญประจ าปี 

1. ส าเนางบดลุและบัญชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ พรอ้มกับรายงานการตรวจสอบบัญชขีอง

ผูส้อบบัญช ี

2. รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มลูประกอบรายงานดังกล่าว 

ขอ้ 58. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีทะเบยีนกรรมการ บันทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถ้ือหุน้ 

และขอ้มตทัิง้หมดของที่ประชุมลงไวเ้ป็นหลักฐานโดยถูกตอ้ง และหลักฐานนี้ใหเ้ก็บรักษาไว ้ณ ส านักงาน

ใหญ่ของบรษัิท หรือมอบหมายใหบุ้คคลใดท าหนา้ที่เก็บรักษาไวใ้นทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ หรือ

จังหวัดใกลเ้คยีงก็ได ้แตต่อ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัดทราบกอ่น 

ขอ้ 59. ผูส้อบบัญชใีหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจเลือกผูส้อบบัญชีผูซ้ ึง่

ออกไปนัน้กลับเขา้รับต าแหน่งอกีก็ได ้ 

ขอ้ 60. ผูส้อบบัญชคีวรไดร้ับค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก าหนด 

ขอ้ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบรษัิทเวลาอยู่ในต าแหน่งนัน้ๆ จะเลอืกเอามา

เป็นต าแหน่งผูส้อบบัญชขีองบรษัิทไมไ่ด ้

ขอ้ 62.  ผูส้อบบัญชมีีหนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิททุกครัง้ที่มีการพจิารณางบดุล บัญชกี าไร

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชขีองบรษัิท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชตี่อผูถ้ือหุน้ และใหบ้รษัิทจัดส่ง

รายงานและเอกสารของบรษัิททีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้ับในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แกผู่ส้อบบัญชดีว้ย 
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หมวด 9  บทเพิม่เตมิ 

ขอ้ 58.  ดวงตราของบรษัิทใหม้ลีักษณะดังนี้ 

 


