
   

 

       
ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) 
หมวด 1 
บททัว่ไป 

 
1. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั แอร์โรว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
 
2. ค าวา่ “บริษทั” ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้หมายถึง บริษทั แอร์โรว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และมีช่ือ

ภาษาองักฤษวา่ “Arrow Syndicate Public Company Limited” 
 
3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบงัคบัน้ีก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะ

กระท าไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
4. ขอ้บงัคบัน้ีถา้มิไดต้ราไวเ้ป็นอย่างอ่ืนให้น าบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใช้บงัคบั เวน้แต่จะมีบทบญัญติัก าหนดไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 

 
หมวด 2 

กำรออก กำรเปลีย่นมือ และกำรโอนหุ้น 
 
5. หุ้นของบริษทัมีมูลค่าเท่ากนั เป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อ และเป็นหุ้นท่ีตอ้งใช้เงินคร้ังเดียวจน

เต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นท่ีช าระค่าหุ้นด้วยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงินหรือ และ/หรือ ให้ใช้
ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวทิยาศาสตร์ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ แบบหรือหุ่นจ าลอง 
แผนผงั สูตร หรือกรรมวิธีลบัใดๆ หรือให้ขอ้สนเทศเก่ียวกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การ
พาณิชยห์รือวทิยาศาสตร์ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อหุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ใน
กรณีท่ีบริษทัปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ี 

 
เป็นทุน โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 



 

 

  
 การออกหุน้เพื่อช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 
 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกูทุ้กประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ี

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
 
6. ใบหุ้นของบริษทัเป็นใบหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อทั้งส้ิน ผูถื้อหุ้นทุกคนซ่ึงถือหุ้นของบริษทัจะมีสิทธิ

ไดรั้บใบหุ้นซ่ึงลงนามหรือพิมพล์ายมือช่ือโดยกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน และประทบัตราส าคญั
ของบริษทั แต่กรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ 

 
 การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพยอ่ื์นใดของกรรมการ หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจ

ลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบัโดยวิธีการอ่ืนใดตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดก็ได ้

 
บริษทัจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อ
หุน้ท่ีวา่นั้นไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจจะมอบหมายให้บริษทัศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั แต่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษาทะเบียนดงักล่าว (มาตรา 62) ในกรณีเช่นว่าน้ี วิธีปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
7. บริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยก์็ไดห้รือบริษทั

อาจแต่งตั้งให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัก็ได ้

 
8. บุคคลใดไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในหุน้ของบริษทั เน่ืองจากการตายหรือลม้ละลายของผูถื้อหุ้น เม่ือไดน้ า

หลกัฐานอนัชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงต่อบริษทัครบถว้นแลว้ ให้บริษทัลงทะเบียนและออกใบหุ้น
ใหใ้หม่ใหบุ้คคลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานครบถว้น 

 
9. ในกรณีท่ีใบหุ้นช ารุดในสาระส าคัญถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหาย ผู ้ถือหุ้นอาจขอให้

คณะกรรมการออกใบหุ้นใหม่แทนได้ คณะกรรมการมีสิทธิขอเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในหุ้นดงักล่าวและหนงัสือรับรองความเสียหายท่ีออกโดยผูถื้อหุ้นก่อนการออก



 

 

ใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี การออกใบหุ้นใหม่จะกระท าให้ภายใน สิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัได้
รับค าขอและหลักฐานท่ีถูกต้อง ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่อาจแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้นได ้
คณะกรรมการอาจขอให้ผูถื้อหุ้นอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษทัเช่ือถือท าหนงัสือรับรองการเป็นเจา้ของ
หุน้เพื่อขอออกใบหุน้แทนดงักล่าว 

 
ในกรณีท่ีใบหุ้นถูกท าลาย สูญหาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย และช าระค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมให้แก่บริษทัในการท่ีบริษทัใช้จ่ายไปเพื่อการตรวจสอบหลกัฐานของการถูกท าลายหรือ
สูญหายนั้น  

 
 ใบหุน้ท่ีช ารุดในสาระส าคญั สูญหาย หรือเสียหาย หากไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนแลว้ให้ถือวา่ใบ

หุ้นเดิมเป็นอนัถูกยกเลิก และผูถื้อหุ้นจะตอ้งส่งมอบใบหุ้นเดิมนั้นให้แก่คณะกรรมการเวน้แต่เป็น
กรณีใบหุน้เดิมสูญหาย 

 
10. ในกรณีการโอนหุ้น หากผูรั้บโอนประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่ ผูรั้บโอนจะตอ้งแจง้บริษทัโดยท าเป็น

หนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยานหน่ึง (1) คนลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมทั้งเวนคืน
ใบหุ้นเดิม หรือหลกัฐานอ่ืนของเจา้ของเดิมให้แก่บริษทั บริษทัจะตอ้งลงทะเบียนโอนหุ้นดงักล่าว
ภายในเจด็ (7) วนันบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอและบริษทัจะออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัไดรั้บค าร้องขอนั้น 

 
11. หุ้นของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือ

หุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 49 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
  

12. การโอนหุน้นั้นยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของ
ผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และไดมี้การส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

 
 การโอนหุ้นดงักล่าวนั้นจะใช้ยนับริษทัไดต่้อเม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น

แลว้ และจะใช้ยนับุคคลภายนอกได้เม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือ
บริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ดงักล่าวถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบส่ี 
(14) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ให้บริษทัแจง้แก่ผูย้ื่นค า
ร้องภายในเจด็ (7) วนั 

 
หากหุน้ของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



 

 

 
13. บริษทัจะถือหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของตนเองมิได ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง
อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
สิทธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรม 

 
(2)  บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัมีก าไร

สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหาทาง
การเงิน 

 
 ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัถือ ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 
 บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีก าหนดในโครงการซ้ือหุ้นคืน

ท่ีบริษทัก าหนด ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินสามปีนบัแต่การซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ินและตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนให้
เสร็จส้ินก่อนท่ีจะมีการจ าหน่ายหุ้นใหม่ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนได้
หมดภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะด าเนินการลดทุนท่ีช าระแล้ว โดยวิธีการตดัหุ้นจด
ทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้ 

  
 การซ้ือหุน้คืนของบริษทั จะตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่การซ้ือหุ้นคืนมีจ านวนไม่เกินร้อยละสิบ 
(10) ของทุนช าระแลว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาการอนุมติัการซ้ือหุ้น
คืนได ้ในกรณีท่ีหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้บริษทัท า
การซ้ือหุน้คืนภายในหน่ึง (1) ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  
 ในกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การ

ก าหนดราคาเสนอซ้ือหุ้นคืนและราคาเสนอขายหุ้นท่ีซ้ือคืน หรือ กรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
หุ้นคืนดงักล่าว ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 



 

 

14. ในกรณีท่ีมีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญันั้นให้กระท าได้ หากผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะแปลงหุน้ดงักล่าว ยืน่ค  าขอแปลงหุน้ต่อบริษทัพร้อมกบัส่งมอบใบหุน้เดิมคืน 

 
การแปลงหุน้ใหมี้ผลนบัแต่วนัยืน่ค  าขอ ในการน้ีให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูข้อภายในสิบส่ีวนั
นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ  

 
15. ในระหวา่งยีสิ่บเอด็ (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หุน้ก็ได ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุก
แห่งไม่นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนั ก่อนวนัเร่ิมปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ 

 
หมวด 3 
กรรมกำร 

 
16. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า (5) คน โดยให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 
 กรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีประธานได้โดยส้ินเชิง ให้จดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ 
 
 คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนใดเป็นรองประธานกรรมการ เพื่อปฏิบติังานแทนประธาน

กรรมการ ซ่ึงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว 
 
17. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้เลือกตั้ งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตามขอ้ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ยกวา่
กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได ้



 

 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบั
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
18. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัเพื่อมีผลผูกพนับริษทั คือ กรรมการสอง (2) คน ลง

ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั โดยคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้  

 
19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงใน

สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็น

บริษทัมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ธีิจบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งใน
คราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวธีิจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ 
อาจถูกเลือกเขา้รับต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้

 
20. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเม่ือ 
 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกจากต าแหน่งตามขอ้ 24 
 (5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 (6) เป็นบุคคลวกิลจริต 
 (7) เป็นบุคคลลม้ละลายในระหวา่งด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
21. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี

บริษทัไดรั้บหนงัสือลาออก 
  



 

 

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 
22. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัเขา้เป็น 
 กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สอง 

(2) เดือน  
 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

  
บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน และอาจจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 
23. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมได ้ให้กรรมการท่ี

เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น ซ่ึงจะตอ้งกระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีจ  านวนกรรมการวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม  

 
24. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี
หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

 
25. คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงทุกระยะสามเดือน (3) ณ ทอ้งท่ีอนัเป็น
 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ หรือสาขา (ถา้มี) ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

  
            ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัด  
 ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั (7) ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อ
 รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมให้เร็ว
 กวา่นั้นก็ได ้
 
 คณะกรรมการของบริษทัสามารถก าหนดการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดโ้ดยก าหนดให้เป็นไป
 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการักษา
 ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ท่ีกระทรวงเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 ก าหนด ตามประกาศ เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ือ
 อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 ดงัน้ี 
 

 (1) ตอ้งมีการประชุมท่ีกระท าผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงใน
  สามขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั และผูร่้วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยูใ่น
  ราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการประชุม 
(2) การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าผา่นระบบควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการ
  รักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ 
  แล้วแต่กรณี ของผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูล   
  จราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดงักล่าว 
(3) การส่งหนงัสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประขมุเพื่อจดัให้มีการประชุมผา่นส่ือ
  อิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตามวิธีและระยะเวลาท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบั               
             การประชุมนั้นไดก้ าหนดไว ้หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้ง
  ส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไว้
  ดว้ย 

 
26. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถ

เขา้ร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ช้ีขาดตดัสินดว้ยเสียงขา้งมากเกินกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) 

โดยกรรมการหน่ึง (1) คนมีหน่ึง (1) เสียง แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดยอ่มไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง (1) 
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 



 

 

27. คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดหรือหลายคน ให้กระท าร่วมกนั หรือแยกกนัเพื่อกระท า

การแทนบริษทัตามหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัก็ได ้รวมทั้งการแต่งตั้งถอดถอน
พนกังานของบริษทั และคณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือถอนอ านาจท่ีไดม้อบแก่บุคคล
ใดๆ นั้น แลว้ก็ได ้

 
28. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาใดๆ ท่ีบริษทัท าข้ึนไม่วา่

โดยตรงหรือโดยออ้ม หรือถือหุน้ หรือหุน้กู ้เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
 
 กรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีท่ีกรรมการผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สียเป็นการส่วนตวั ไม่

วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม ในการเขา้ท าสัญญาใดหรือการเสนอสัญญาหรือการจดัการนั้น 
 
29. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก าหนด ซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
ทั้งน้ี ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็น
คราวๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และให้กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 
ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทัอีกต่างหากดว้ย 

 
30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพเช่นเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ  ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ ากดั หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่กรรมการผูน้ั้นจะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผู ้
หุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ 

 



 

 

31. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั ให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือ
ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งของสาขาของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธาน
กรรมการ หรือ ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 
 
 

หมวด 4 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน (4) นบั
 แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 
            การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ
 เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึง
 หรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
 ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุ
 เร่ืองและเหตุผล  ในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ีให้
 คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั (45)วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผู ้
 ถือหุน้      
 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผูถื้อหุ้น
 ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุม
 เองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45)  วนันบัตั้งแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ในกรณีเช่นน้ีให้
 ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนั
 จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
    ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด  
 จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36 ผูถื้อหุ้นตามวรรค
 สองตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 
33. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกับกิจการท่ีบริษัทได้

ด าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 



 

 

 (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
 (3) พิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 (6) กิจการอ่ืนๆ 
 
34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ งเสนอความเห็นและค าแนะน าของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ี 

 
บริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชุม 

 
 ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั

ประชุม 
 
35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

โดยผูรั้บมอบฉันทะไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด  
 
ก่อนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคล
ซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ 

 
36. การประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผู ้

ถือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น
ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 



 

 

 
37. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่
มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึง (1) เป็นประธานในท่ีประชุม และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้น 

 
หนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนในส่วนท่ีถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึงนั้น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัไดอ้อกหุ้นบุริมสิทธิ
และก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลในจ านวนนั้นแต่เพียง

คนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
  
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ี

ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไป
ตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น

มิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
39. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

 
(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ

บริษทั 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 
(จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 

 
40. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือ

พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้ งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่ เส ร็จ  และจ า เ ป็นต้อง เ ล่ือนการพิจารณาเ ร่ือง 
ดงักล่าวไป ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ีวนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวา่เจด็ (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่
สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
41. สถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ

ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งของสาขาของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธาน
กรรมการ หรือ ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 
หมวด 5 

กำรเพิม่ทุน และกำรลดทุน 
 
42. บริษทัอาจจะเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มข้ึนโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้หุ้นท่ีออกใหม่

อาจจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขาย 
 



 

 

หุน้ต่อประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
43. บริษทัจะลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง หรือ ลด

จ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได ้แต่จะลดทุนไปให้ถึงต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้
ไม่  
 
ในกรณีท่ีบริษทัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมแลว้ยงัคงมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู ่บริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหกัชดเชย
ผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได ้
 
การลดมูลค่าหุน้หรือลดจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึง หรือ วรรคสองนั้น จะกระท าไดต่้อเม่ือท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ลงมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบส่ี 
(14) วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

 
44. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้น า

ออกจ าหน่ายไดเ้ม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ให้บริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

 
45. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ 44 บริษทัตอ้งมีหนงัสือแจง้มติการลดทุนไปยงัเจา้หน้ีของ

บริษทัท่ีบริษทัทราบภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่ง
ค าคดัค้านภายในก าหนดสอง (2) เดือนนับแต่วนัท่ีได้รับหนังสือแจง้มตินั้น และให้โฆษณามติ
ดงักล่าวในหนงัสือพิมพภ์ายในก าหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัดว้ย 

 
หมวด 6 

เงินปันผลและเงินส ำรอง 
 
46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ

กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น 
 



 

 

 การจ่ายเงินปันผลจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน หน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่นว่านั้น แลว้แต่กรณี และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีฉบบัหน่ึงเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 
47. ใหบ้ริษทัประกาศและจ่ายเงินปันผลหลงัจากหกัขาดทุนสะสมทั้งหมดออกแลว้ 
 
 หากบริษทัขาดทุน หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจนกวา่จะไดแ้กไ้ขใหห้ายขาดทุนเช่นนั้น 
 
48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวไดเ้ม่ือปรากฏแก่กรรมการ

ว่า บริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 
49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะไดมี้ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในเร่ือง

หุน้บุริมสิทธิ 
 
50. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไร

สุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และ
ทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้ 

 
หมวด 7 

กำรเข้ำท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงหรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สินทีส่ ำคัญ 
 
51. ในกรณีท่ีหุ้นของบริษทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ หากบริษทั หรือ

บริษทัย่อย ตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทักบับริษทัในเครือ หรือบริษทัยอ่ยตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แลว้แต่กรณี บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 
 ขอ้บงัคบัในขอ้น้ี ให้ใช้บงัคบัตราบเท่าท่ีบริษทัยงัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 



 

 

 
หมวด 8 

สมุด บัญชี และกำรสอบบัญชี 
 
52. คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีการท า และเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไวใ้ห้ถูกตอ้งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 
 
53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยคร้ังหน่ึงทุกรอบ

ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีในทางบญัชีของบริษทั 
 
54. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาและอนุมติั งบดุลและบญัชี 
 
ก าไรขาดทุนน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ 

55. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
  
 (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
 (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 
 
56. คณะกรรมการจะตอ้งจดัให้มีทะเบียนกรรมการ บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการ

ประชุมผูถื้อหุ้น ข้อมติทั้ งหมดของท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะถือว่าเป็น
หลกัฐานท่ีถูกตอ้ง และหลกัฐานน้ีให้เก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไวใ้นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ในกรณีท่ีเก็บ
รักษาไวใ้นทอ้งท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีตั้งส านกังานใหญ่ คณะกรรมการตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนทราบ
ก่อน 

 
57. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษทัและก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษทั ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นจะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได ้
 
58. ผูส้อบบญัชีอาจเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้  ารง

ต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 



 

 

 
 

หมวด 9 
บทเพิม่เติม 

 
59. บรรดาระเบียบหรือค าอนุมติัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดก้ าหนดหรืออนุมติัให้แก่คณะกรรมการไวก่้อน

วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ก็ใหมี้ผลใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีหรือจนกวา่
จะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 
60. ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงัน้ี 

   


