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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จาํกัด (มหาชน) 
 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีใ้ห้เรียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท เมืองใหม ่กตัทรี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อ 2. คําวา่ "บริษัท" ท่ีใช้ในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายถึง บริษัท เมืองใหม่ กตัทรี จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบงัคบันีก็้ดี หรือในข้อกําหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทําได้

ตอ่เม่ือได้รับมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 

ข้อ 4. (1) เว้นแตข้่อบงัคบันีจ้ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้นําบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน

จํากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาใช้บงัคบักบับริษัท 

 

 (2) ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทํารายการที่ เก่ียวโยงกันของบริษัท 

จดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี  

ให้บริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

 
หมวด 2 

การออกหุ้น และการโอนหุ้น 
 

ข้อ 5. (1) หุ้นของบริษัทเป็นหุ้ นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ ถือ อันเป็นหุ้ นท่ีต้องใช้เงินครัง้เดียวจนเต็มมูลค่า  

และ /หรือเป็นหุ้ น ท่ี ชําระค่าหุ้ นด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน  หรือให้ใช้ลิขสิท ธ์ิใน 

งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุ่นจําลอง 

แผนผงั สตูร หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเก่ียวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 

การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์  
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 (2) บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้ นบุริมสิทธิ หุ้ นกู้  ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดก็ตามท่ี

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

 

ข้อ 6. (1) ในการชําระเงินคา่หุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ ซือ้จะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณี

ท่ีบริษัทปรับโครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่ เพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็น

ทนุ โดยได้รับมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (2) การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราของบริษัท กรรมการ

อาจกําหนดให้มีการพิมพ์ลายมือช่ือและตราประทบัของบริษัทในใบหุ้นด้วยวิธีการทางอีเลคโทรนิคก็ได้ 

บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลง

หรือพิมพ์ลายมือช่ือในใบหุ้นแทนก็ได้ 

 

ข้อ 8. บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตัง้   

นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับงานทะเบียน

ของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกําหนด 

 

ข้อ 9. (1) บคุคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในหุ้นใด ๆ เน่ืองจากการตายหรือล้มละลายของผู้ ถือหุ้น เม่ือได้นํา

หลกัฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออก 

ใบหุ้นใหม่ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหลกัฐานครบถ้วน 

 

 (2) ในกรณีท่ีใบหุ้นชํารุดในสาระสําคญัหรือลบเลือน เม่ือได้นําใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบ

หุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสญูหายหรือถกูทําลาย ให้ผู้ ถือหุ้นนําหลกัฐานการแจ้งความจากพนกังาน

สอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ ถือหุ้ น

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เก่ียวข้องจะกําหนด 

 

ข้อ 10. (1) หุ้นของบริษัทให้โอนกนัได้โดยเสรี และหุ้นท่ีถือโดยคนตา่งด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด การโอนหุ้ นรายใดท่ีจะทําให้
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อตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน

หุ้นของบริษัทรายนัน้ได้ 

 

 (2) คําวา่ "คนตา่งด้าว" ตามข้อบงัคบัฉบบันี ้หมายถึง 

 

(ก) บคุคลธรรมดาซึง่ไม่มีสญัชาตไิทย 

(ข) นิตบิคุคลซึง่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ค) นิตบิคุคลซึง่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(i) นิติบคุคลซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แต่กึ่งหนึ่งของนิติบคุคลนัน้ ถือโดยบคุคลตาม 

(ก) หรือ (ข) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ลงทนุมีมูลค่าตัง้แต ่

กึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดในนิตบิคุคลนัน้ 

(ii) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญท่ีจดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้ จัดการ

หรือผู้จดัการเป็นบคุคลตาม (ก) 

(ง) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอนัเป็นทนุตัง้แต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคล

นัน้ถือโดยบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) หรือนิติบคุคล ซึ่งมีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 

ลงทนุมีมลูคา่ตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของทนุทัง้หมดในนิตบิคุคลนัน้ 

 

ข้อ 11. (1) การโอนหุ้นนัน้ย่อมสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือ

ของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และได้มีการสง่มอบใบหุ้นฉบบัดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 

 

 (2) การโอนหุ้นดงักลา่วนัน้ จะใช้ยนับริษัทได้ตอ่เม่ือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น

และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้ นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

เม่ือบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถกูต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบส่ี 

(14) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับการ    ร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถกูต้องสมบรูณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ย่ืน

คําร้องภายใน เจ็ด (7) วนั 

 

 (3) การโอนหุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด 
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ข้อ 12. (1) บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่ง

อนมุตัิการ  แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

และสิทธิในการรับเงิน ปันผล เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้

รับความเป็นธรรม 

 

(ข) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสม

และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้หุ้ นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง

การเงิน 

 

 (2) ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออก

เสียงลงคะแนน และไม่มีสทิธิในการรับเงินปันผล 

 

 (3) บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซือ้หุ้น

คืนท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนได้หมดภายใน

เวลาที่กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนท่ีชําระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้ นจดทะเบียนส่วนท่ี

จําหน่ายไม่ได้ 

 

 (4) การซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคา

เสนอซือ้หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซือ้คืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัการซือ้หุ้นคืน

ดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุ้นของ

บริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตาม

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 

 

 (5) การซือ้หุ้นคืนไม่เกินร้อยละสบิ (10) ของทนุชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทใน

การพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนมีจํานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุ

ชําระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทําการซือ้หุ้นคืนภายในหนึง่ (1) ปี นบัแต่

วนัท่ีได้รับมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 13. (1) ในกรณีท่ีมีหุ้ นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญนัน้กระทําได้โดยให้ผู้ ถือหุ้ นท่ี

ประสงค์จะแปลงหุ้นดงักลา่ว ย่ืนคําขอแปลงหุ้นตอ่บริษัทพร้อมกบัสง่มอบใบหุ้นคืน 

 

 (2) การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนบัแต่วนัย่ืนคําขอ ในการนีใ้ห้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้

ขอภายในสบิส่ี (14) วนั นบัแตว่นัได้รับคําขอ 

 

ข้อ 14. ในระหว่าง ย่ีสิบเอ็ด (21) วนั ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมดุทะเบียนและงดรับลงทะเบียน

การโอนหุ้นนัน้ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ

บริษัททกุแหง่ไม่น้อยกวา่ สบิส่ี (14) วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
หมวด 3 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 
 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน และไม่เกินกว่าสิบสอง (12) 

คน  อย่างไรก็ตาม  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมี อํานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนกรรมการดังกล่าวได้  

ให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 

และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 16. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า

จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน

ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้

ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
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ข้อ 18. (1) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหนึง่ใน

สาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 

 (2) กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั

สลากว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง 

 

 (3) กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 19. (1) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเม่ือ 

 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

(ง) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 

(จ) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

 

ข้อ 20. (1) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 

 (2) กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั

ทราบด้วยก็ได้ 

 

ข้อ 21. (1) ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ

จะเหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน 

 

 (2) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียัง

เหลืออยูข่องกรรมการที่ตนแทน 
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 (3) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 

ของจํานวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่

 

ข้อ 22. (1) ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่

รักษาการในตําแหน่งเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจําเป็นจนกว่ากรรมการ 

ชดุใหม่เข้ารับหน้าท่ี เว้นแตศ่าลจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่ง

ตามคําสัง่ศาล 

 

 (2) คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการชุด

ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ น 

ไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์ 

ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ตดิตอ่กนั 

 

ข้อ 23. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

ข้อ 24. (1) คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ี

ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 

และตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

 (2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการก็ได้ 

 

 (3) คณะกรรมการอาจมอบหมายอํานาจของตนให้แก่อนกุรรมการ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท

ได้ อนุกรรมการซึ่งได้รับการมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีและใช้อํานาจท่ีได้รับ

มอบหมายให้เป็นไปตามขอบเขตที่คณะกรรมการกําหนดไว้ 

 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชมุอยา่งน้อย สาม (3) เดอืนตอ่ครัง้ 
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ข้อ 26. การประชมุคณะกรรมการของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ

กําหนด 

 

ข้อ 27. (1) ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จดัสง่หนงัสือ

นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน 

เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันนัด

ประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได้  

 

 (2) ในกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการกําหนดวนันดัประชมุภายในสบิส่ี (14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

 

ข้อ 28. (1) ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 

 (2) ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่

ประชมุ 

 

ข้อ 29. (1) มติทัง้ปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตดัสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มา

ประชมุ 

 

 (2) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 30. จํานวนหรือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้นัน้ ให้[กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท] โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายช่ือ

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
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ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเข้า

เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น

การแขง่ขนักบักิจการของบริษัท เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

 

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีบริษัททําขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือ

โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

ข้อ 33.  ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะขาย หรือจํานอง

อสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึน้ไป หรือ

ให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือย่ืนฟ้องตอ่ศาล หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนญุาโตตลุาการชีข้าด 

 

ข้อ 34. (1) บําเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 

 (2) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ

จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและ

สวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 

 (3) ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้

เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้าง

ของบริษัท 

 

 (4) การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับการดํารงคณุสมบตัิ

ของกรรมการที่เป็นอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนด 
 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 35. การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด

ใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
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ข้อ 36. (1) ให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” 

การประชุมสามัญดงักล่าวให้จัดให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ

บริษัท  

 

 (2) การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 

 (3) คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวน

หุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน 

คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 37. (1) ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี 

วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกลา่ว

นดัประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น

ระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

 

 (2) การส่งหนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นอาจจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนถึงผู้ ถือหุ้ น ณ สถานท่ีอยู่ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัท  

ในกรณีท่ีมีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ถือว่าหนังสือนัดประชุมถึงผู้ ถือหุ้ นในเวลาที่

หนังสือดงักล่าวควรไปถึงตามทางการปกติแห่งไปรษณีย์ในช่วงเวลาที่มีการส่งนัน้ เว้นแต่จะ

พิสจูน์ได้เป็นประการอ่ืน 

 

ข้อ 38. (1) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม

ประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้อง

มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบ

เป็นองค์ประชมุ 
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 (2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวน

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้น

นัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่

เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้

ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จําเป็นต้องครบองค์

ประชมุ 

 

ข้อ 39. (1) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตน

ก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน

กรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี

รายการดงัตอ่ไปนี ้

 

(ก) จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

(ข) ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ค)  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

 (2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นนิติบคุคล นิติบคุคลนัน้อาจแตง่ตัง้ผู้แทนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท ผู้ แทนซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้ นให้มีสิทธิต่าง ๆ เช่นเดียวกับสิทธิต่าง ๆ ท่ี 

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้แตง่ตัง้ผู้แทนนัน้พงึมี 

 

ข้อ 40. (1) การประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ี

ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) 

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

 (2) เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด อาจ

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

 

 (3) ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผู้

ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานที่ วนั 
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และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 

และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้

โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย

จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 

 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน

ในท่ีประชมุ 

 

ข้อ 42. (1) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

 

 (2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 

 (3) การลงมติในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการชมืูอเว้นแตก่่อนการลงมติโดยการชมืูอหรือก่อน

การประกาศผลการลงมติ ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ี

ประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไป

ตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด ให้ถือว่ามติท่ีได้จากการลงคะแนนลบัเป็นมติของท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น

อย่างอ่ืนในข้อบังคับนี  ้หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

(ฉ) การออกหุ้นกู้  

(ช) การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
 

หมวด 5 
การเพิ่มทุน และการลดทนุ 

 

ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทนุของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วน

จํานวนท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่นก็ได้ โดยเป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 46. (1) บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้

ตํ่าลง หรือลดจํานวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

ส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 (2) ทัง้นี ้บริษัทจะลดทนุลงไปให้ตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทนุทัง้หมดไม่ได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ี

บริษัทมีผลขาดทนุสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทนุสะสมตามลําดบัท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือตํ่ากว่าจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของ 

ทนุทัง้หมดได้  

 

 (3) ทัง้นี ้การลดทนุลงให้ตํ่ากว่าหนึ่งในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 47. เม่ือบริษัทประสงค์จะลดทนุ ต้องมีหนงัสือแจ้งมติการลดทนุไปยงัเจ้าหนีข้องบริษัทท่ีบริษัททราบภายใน

สิบส่ี (14) วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคดัค้านภายในกําหนดสอง (2) 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งมตินัน้ และให้โฆษณามติดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลา

สบิส่ี (14) วนัด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัตดิตอ่กนั 
 



79816-00001 BN:219185.2 14   

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

 

ข้อ 48. (1) ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือมติของ

คณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

 (2) การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน

ผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมตเิช่นวา่นัน้ 

 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า 

บริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 

ข้อ 50. เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบังคับนี ้

สําหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

 

ข้อ 51. (1) บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไร

สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อย

กวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 (2) นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุ

สํารองอ่ืน ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

 

 (3) เม่ือบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตาม

กฎหมาย และทนุสํารองสว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลําดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 
 

หมวด 7 
หุ้นกู้ 

 

ข้อ 52. (1) การกู้ เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืน ให้เป็นไปตาม

กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
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 (2) มตท่ีิให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึง่ต้องใช้มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบญัชี 
 

ข้อ 53. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี [1 มกราคม] และสิน้สดุวนัท่ี [31 ธนัวาคม] ของทกุปี 

 

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทํา และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม

กฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 

 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสิบสองเดือน 

อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท

เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ โดยคณะกรรมการต้องจดัให้

ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผู้สอบบญัชี 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการ ทะเบียนผู้ ถือหุ้น บนัทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

และการประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อมติทัง้หมดของที่ประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้

เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทําหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องท่ี 

อันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด

ทราบก่อน 

 

ข้อ 59. ผู้สอบบญัชีให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชี 

ผู้ซึง่ออกไปนัน้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้  
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ข้อ 60. ผู้สอบบญัชีควรได้รับคา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

 

ข้อ 61. กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทเวลาอยูใ่นตําแหน่งนัน้ ๆ จะเลือก

เอามาเป็นตําแหน่งผู้สอบบญัชีของบริษัทไม่ได้ 

 

ข้อ 62. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี

กําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัท

จดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 
หมวด 9 

บทเพิ่มเตมิ 
 

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้

 

 

 
 


