
 

                               
 

 
  

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวด 1 
ทัว่ไป 

 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัของบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)” 
 
ขอ้ 2. ในขอ้บงัคบัน้ี หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  
 “บริษัท” หมายถึง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า “MCOT PUBLIC 

COMPANY  LIMITED”  
 
 “คณะกรรมกำร”  หมายถึง คณะกรรมการ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 
 “กรรมกำร”  หมายถึง กรรมการ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 
 “กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่” หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั และต าแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืน

ในระดบัเดียวกนัดว้ย 
 
ขอ้ 3. หากข้อบังคับน้ีมิได้ตราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้น าบทบัญญติัแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชบ้งัคบักบับริษทั 
 
ขอ้ 4. เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยกฎหมายหรือโดยขอ้บงัคบัน้ี  การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนงัสือพิมพ์

ภายใตข้อ้บงัคบัฉบบัน้ีจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนัในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ี
จดัพิมพจ์ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีซ่ึงส านกังานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู ่

 
ขอ้ 5. บริษทัตอ้งจดัท านโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

 
 
 



 

                               
 

 
หมวด 2 

หุ้นและผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 6. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัท่ีมีมูลค่าเท่ากนั ใบหุ้นของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และผูถื้อหุ้นมีสิทธิ

พ้ืนฐานเท่าเทียมกนัทุกประการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ขอ้ 7. หุน้ของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปถือหุน้หรือจองซ้ือหุ้นร่วมกนั ตอ้งแต่งตั้งให้

คนใดคนหน่ึงในบุคคลเหล่านั้นเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูจ้องหุน้ แลว้แต่กรณี 
 
ขอ้ 8. บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกูทุ้กชนิด ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์น

ใดตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาตและบริษทัอาจแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้น
สามญั ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมาย 

 
ขอ้ 9. ในการช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้หุน้แต่ละหุน้ของบริษทัจะตอ้งช าระดว้ยเงิน 

หรือดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัปรับโครงสร้าง
หน้ีโดยการออกหุน้ใหม่ เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
 การออกหุน้เพ่ือช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
 
ขอ้ 10.   ในกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญันั้นกระท าไดโ้ดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแปลง

หุน้ดงักล่าว ยืน่ค  าขอแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัต่อบริษทัพร้อมกบัส่งมอบใบหุน้คืน 
 
 การแปลงหุน้ตามวรรคหน่ึง ใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหุน้ยืน่ค  าขอต่อบริษทั ในการน้ีให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่

ใหแ้ก่ผูข้อภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าขอ 
 
ขอ้ 11. บริษทัจะจดัท าใบหุ้นมอบให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 

หรือนับแต่วนัท่ีไดรั้บช าระค่าหุ้นครบถว้นในกรณีการจ าหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือท่ีออกใหม่ภายหลงัการจด
ทะเบียนบริษทั 

 
 หา้มมิใหอ้อกใบหุน้แก่บุคคลใดจนกวา่จะมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนและบุคคลนั้นไดช้ าระค่าหุ้นครบถว้นเต็ม

จ านวนแลว้ 



 

                               
 

 
ขอ้ 12. ใบหุน้แต่ละฉบบัตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือไวอ้ยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน แต่

กรรมการอาจมอบอ านาจให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้ง
ลายมือช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้และหากบริษทัมอบหมายให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหุน้ก าหนด 

 
ขอ้ 13. บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวา่ร้อยละหา้ (5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัมิได ้ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีและมีวตัถุประสงคมุ่์งเนน้การลงทุนในหลกัทรัพยข์องรัฐบาล หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งข้ึน   

  
 เพื่อวตัถุประสงคข์องวรรคหน่ึงของขอ้บงัคบัขอ้ 13. น้ี  หุน้ของบริษทัท่ีบุคคลหรือหา้งหุน้ส่วนดงัต่อไปน้ีถือ

อยูใ่หน้บัรวมเป็นหุน้ของบุคคลตามวรรคหน่ึงดว้ย 
 

(1)  คู่สมรสของบุคคลตามวรรคหน่ึง 

(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคหน่ึง 

(3)   หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 

(4)   ห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดั
ความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผิดรวมกนัเกินร้อยละสามสิบของทุนทั้งหมด
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดันั้น 

(5)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุน้ส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดันั้น 

(6)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้าง
หุ้นส่วนตาม (3)  หรือ  (4)  หรือบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตาม (5)  ถือหุ้นรวมกนัเกิน
ร้อยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดันั้น 

(7) นิติบุคคลท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงหรือบุคคลตาม (1) ถึง (6) สามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะ
เป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 

(8) บุคคลท่ีถือหุน้แทนบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือบุคคลตาม (1) ถึง (7) ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
 
 



 

                               
 

 
 หากปรากฏวา่ บุคคลใดไดหุ้้นของบริษทัมา และการไดม้านั้นเป็นเหตุให้บุคคลดงักล่าวถือหุ้นอยู่ในบริษทั

เกินจ านวนท่ีจะถือไดต้ามวรรคหน่ึงขา้งตน้ บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุน้ในส่วนท่ีเกินจ านวนดงักล่าวข้ึนใช้
ยนัต่อบริษทัไม่ได ้และบริษทัมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดให้แก่บุคคลนั้น 
หรือไม่ยอมรับการลงคะแนนเสียงของบุคคลนั้น ส าหรับหุน้ในส่วนท่ีเกินจ านวนดงักล่าวได ้

 
  ขอ้14. หุ้นของบริษทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นจะเป็นเหตุให้หุ้นของบริษทัท่ีถือโดย

บรรดาคนต่างด้าวมีจ านวนรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบห้า (15) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้ งหมด          
ของบริษทั  

 
 การโอนหุน้รายใดท่ีจะท าใหจ้ านวนหุน้ของบริษทัท่ีถือโดยบรรดาคนต่างดา้วเกินอตัราส่วนตามท่ีก าหนดไว้

ในวรรคหน่ึงขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้ 
 
 เพ่ือวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี ใหค้  าวา่ “คนต่างดา้ว” มีความหมายตามท่ีมีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 
 การโอนหุน้จะมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอนลงในใบหุ้นและลงลายมือช่ือผู ้

โอนและผูรั้บโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผูรั้บโอน การโอนหุ้นดงักล่าวจะใช้ยนับริษทัได้ต่อเม่ือบริษทั
ไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกไดต้่อเม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการ
โอนหุน้นั้นแลว้ 

 
 เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั บริษทัจะตอ้งลงทะเบียนการโอน

หุน้ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้ หากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้ไม่
ถูกตอ้งสมบูรณ์ บริษทัจะแจ้งแก่ผูย้ื่นค าร้องภายในเจ็ด (7) วนันับแต่วนัท่ียื่นค าร้องไปยงับริษทัขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุน้เพ่ือใหท้ราบถึงความไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ดงักล่าว 

 
 ในกรณีท่ีหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ในกรณีท่ีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูรั้บโอน

หุ้นและมีพยานอย่างน้อยหน่ึง (1) คนลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนั้น พร้อมทั้งเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือ
หลกัฐานอ่ืนซ่ึงแสดงว่าผูรั้บโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษทั ในการน้ี หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้น
ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บค าร้อง
ขอและใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัไดรั้บค าร้องขอนั้น 

 
 



 

                               
 

 
ขอ้ 15. ใบหุน้ฉบบัใดลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นอาจขอให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดย

เวนคืนใบหุน้เดิมแก่บริษทั ในกรณีน้ีใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ี
บริษัทได้รับค าขอ ในกรณีท่ีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลักฐานการแจ้งความต่อ
พนกังานสอบสวนมาแสดงต่อบริษทั ใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ี
บริษทัไดรั้บค าขอและผูถื้อหุน้ไดแ้สดงหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ต่อบริษทั 

 
 บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ท่ีสูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน หรือช ารุด หรือ

ในการท่ีผูถื้อหุน้ขอส าเนาทะเบียนผูถื้อหุน้ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค ารับรองของบริษทัได ้ตามอตัรา
ท่ีกฎหมายก าหนด 

 
ขอ้ 16. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นของบริษทัตายหรือลม้ละลาย เม่ือไดน้ าหลกัฐานอนัชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงต่อบริษทั

ครบถว้นแลว้ ใหบ้ริษทัลงทะเบียนและออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่บุคคลซ่ึงมีสิทธิในหุน้นั้นของบริษทัภายในหน่ึง 
(1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานดงักล่าวครบถว้น 

 
ขอ้ 17. บริษทัจะจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหุน้โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) ช่ือ สญัชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้แต่ละคน 

 (2)  ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และจ านวนหุน้ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนถืออยู ่

 (3) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
ขอ้ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง (ถา้มี) ไม่
นอ้ยกวา่สิบส่ี (14) วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

 
ขอ้ 19. หา้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเอง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 

(1)     บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอนุมติัการแก ้

    ไขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปัน 

               ผลเน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 

(2) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัมีก าไรสะสมและ
สภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

(3) กรณีอ่ืนท่ีกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้
 



 

                               
 

 
การซ้ือหุ้นคืนตาม (1) หรือ (2) ดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ใน
กรณีท่ีบริษทัจะซ้ือหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจในการ
อนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าวได ้
 

 ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 
 บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีก าหนดในโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษทั

ก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นท่ีบริษทัซ้ือคืนไดห้มดภายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะ
ด าเนินการลดทุนท่ีช าระแลว้ โดยวธีิตดัหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย 

 
 การซ้ือหุ้นคืนและการจ าหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
 

หมวด 3 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 20. ใหมี้การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั การประชุม

เช่นน้ีใหเ้รียกวา่ “การประชุมสามญั” การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากน้ีให้เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” 
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 
ขอ้ 21. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  
               ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้ งหลาย 

ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 
ส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
               ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวน 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 26  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคสอง 
ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 



 

                               
 

 
ขอ้ 22. ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกวา่สาม (3) 
วนัก่อนวนัประชุม 

 
ขอ้ 23. ให้สถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจัดข้ึน ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือจังหวดั

ใกลเ้คียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด ทั้งน้ี บริษทัและคณะกรรมการตอ้งอ านวยความ
สะดวกโดยจดักระบวนการและวธีิการประชุมผูถื้อหุ้นในลกัษณะท่ีจะส่งเสริมให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุก
รายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 
ขอ้ 24. ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีคะแนน

เสียงหน่ึง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คนร้องขอ
และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นให้เป็นไป
ตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

 
ขอ้ 25. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได ้ทั้งน้ี การ

มอบฉันทะนั้นตอ้งท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้ง
ไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานท่ีท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
 หนงัสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดไว ้ซ่ึง

อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

 (2) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(3) คร้ังท่ี และวนั เดือน ปี ของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นผูม้อบ
ฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผูม้อบ
ฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะ และจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 

 
ขอ้ 26. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 

(25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 



 

                               
 

 
 ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอตามขอ้บงัคบัขอ้ 21. เม่ือล่วงเวลานดัประชุมไปแลว้

ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง และมีผูถื้อหุ้นยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการ
ประชุมดงักล่าว แต่หากในกรณีท่ีการเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ 21. ก็ใหเ้รียกประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั และ
อยา่งมากไม่เกินสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังใหม่น้ีไม่จ าตอ้งมีผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 27. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
ขอ้ 28. ประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูด้  าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีตามล าดบั ระเบียบวาระท่ีก าหนด

ไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม 

 
 เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชุมก็ได ้

 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอไม่

เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาออกไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั
และเวลาท่ีจะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
ขอ้ 29. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหช้ี้ขาดดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขาด 

 
ขอ้ 30. การวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

 (2) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 



 

                               
 

 (3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 (4) การออกและเสนอขายหุน้กู ้

 (5) การควบบริษทั 

 (6) การเลิกบริษทั 

 (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(8) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนไม่วา่จะเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดัมาเป็น
ของบริษทั 

(9) การท า แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญั 

(10) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือ 

(11) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
 

ขอ้ 31. ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้ งน้ี เวน้แต่การออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 
ขอ้ 32. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวตอ้งออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ขอ้ 33. ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ใหมี้กิจการอนัพึงกระท าดงัน้ี 
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงการด าเนินกิจการของบริษทัใน
รอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน (ถา้มี) 
 

 



 

                               
 

ขอ้ 34. ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากท่ีขอ้บงัคบัน้ีก าหนดไวใ้ห้เป็นไปตามมติของท่ีประชุม         
ผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น             
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
หมวด 4 

คณะกรรมกำร 
 

ขอ้ 35. ใหบ้ริษทัมีกรรมการคณะหน่ึงเพ่ือด าเนินกิจการของบริษทั มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า 
(15) คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้ งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี กรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้ง
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในดา้นการบญัชี และการเงิน  

 
 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงั และรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 

 
ให้คณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 
ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผูอ้  านวยการใหญ่ ซ่ึงมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดไว้
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งถอดถอนจากต าแหน่งได ้
 
หากคณะกรรมการเห็นควรให้ผูอ้  านวยการใหญ่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัดว้ย ให้ด าเนินการตาม
ความในหมวด 4 แลว้เรียกวา่กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 
ขอ้ 36. กรรมการตรวจสอบนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบัขอ้ 35. แลว้นั้น 

กรรมการตรวจสอบยงัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยดว้ย  

 
ขอ้ 37. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
 
 



 

                               
 

(1) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ  

(2) ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละรายใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 38. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น

อตัราส่วน ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหก้รรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามและปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 
ขอ้ 39. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ประธานกรรมการหรือกรรมการ

พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  
 (1)      ตาย 

 (2)      ลาออก 

 (3)      ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกตามขอ้บงัคบัขอ้ 45. 

 (4)      เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)      ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือในขอ้บงัคบัน้ี 

(6)       ศาลมีค าสัง่ใหอ้อกหรือพน้จากต าแหน่ง 

(7)       ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
 

ขอ้ 40. นอกจากการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 39. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่พน้จาก
ต าแหน่งกรรมการเม่ือ 

 
 (1)         สญัญาจา้งส้ินสุดลง 

 (2)         ถูกเลิกสญัญาจา้ง 

 (3)         ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสาม (3) คร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 



 

                               
 

ขอ้ 41. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

 
ขอ้ 42. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้ง

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ี เขา้เป็นกรรมการแทนในต าแหน่ง
ท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปก็ได ้เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ย
กวา่สอง (2) เดือน  

  
มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
 บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึง

ตนแทน 
 
ขอ้ 43. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่

กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น  

 
 การประชุมตามวรรคหน่ึง ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ย

กวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึงจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
ขอ้ 44. ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงอยูรั่กษาการในต าแหน่ง

เพ่ือด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี  เวน้แต่ศาล
จะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัขอ้ 39(6) 

 
 คณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุด

ใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่
สิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชุม  

 
ขอ้ 45. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ไดต้ามท่ีก าหนด

ในขอ้บงัคบัขอ้ 32. 
 
ขอ้ 46. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง

แทนคณะกรรมการก็ได ้
 



 

                               
 

ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมปีละไม่นอ้ยกวา่สิบสอง (12) คร้ัง โดยตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสอง (2) 
เดือนต่อคร้ัง  ณ สถานท่ีตามท่ีคณะกรรมการจะไดก้ าหนด ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย
จากประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ  

 
 กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณี

ดงักล่าว ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี 
(14)  วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 
ขอ้ 48. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ
ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่งมอบใหก้รรมการโดยตรงโดยบุคคลน าส่ง แลว้แต่ประธานกรรมการหรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะเห็นสมควร เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 
ขอ้ 49. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

 การประชุมคณะกรรมการของบริษทัสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
               โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557  และประกาศกระทรวงเทคโนโลย ี 

      สารสนเทศและการส่ือสาร  เร่ือง   มาตรฐานการรักษาความมัน่คงของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557   
      และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ต่อไป 

 
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยูใ่น
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหน่ึง (1) คนมีเสียงหน่ึง (1) 

เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 50. คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการหรือ

อาจกระท าหนังสือมอบอ านาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมีอ านาจภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ี
คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอ านาจเช่นนั้นรวมกนัไปหรือแยกจากกนั และ 
 
 



 

                               
 

แทนท่ีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้น ๆ เป็นคร้ังคราวก็ได ้

 
ขอ้ 51. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็น
กรรมการของบริษทัอ่ืน ไม่วา่บริษทัเอกชนหรือบริษทัมหาชนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่กรรมการผูน้ั้น
จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ 

 
กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ี
บริษทัท าข้ึนในระหวา่งรอบปีบญัชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้นบริษทัหรือบริษทัในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
ระหวา่งรอบปีบญัชี 
 
ทั้งน้ี “บริษทัในเครือ” ใหมี้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 

ขอ้ 52. หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ
มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่
จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซ่ึงได้รับเลือกตั้ งเป็น

กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัอีก
ทางหน่ึง 

 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการด ารงคุณสมบติัของกรรมการท่ี

เป็นกรรมการตรวจสอบตามท่ีก าหนดไวโ้ดยกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือโดย
กฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ขอ้ 53. เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการจะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัได ้คือ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ กรรมการ
ผูมี้อ านาจอ่ืนสอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั  

 
 



 

                               
 

ขอ้ 54. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่มีอ านาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมาย
และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอย่างดีท่ีสุด อ านาจหน้าท่ีของ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 
(1) ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัพนกังานและ
ลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากต าแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(3) ด าเนินการให้มีการจัดท า และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและ
งบประมาณต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมติัและมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ตามแผนงาน และ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการ ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(4) ด าเนินการ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการ 

(5) วางระเบียบ ค าสัง่เก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทั 
 

ขอ้ 55. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยสาม (3) 
คน และในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
และก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูต้รวจ
สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
โดยกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือโดยกฎเกณฑ ์ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยสาม (3) คน และ

ในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บ
การเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ โดยให้มีการก าหนดวิธีการสรร
หาคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑแ์ละโปร่งใส 

 
ขอ้ 57. ภายใตบ้งัคบัของขอ้บงัคบัขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้ง

จากกรรมการบริษทัอย่างน้อยสาม (3) คน และในจ านวนน้ีอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ โดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  

 



 

                               
 

หมวด 5 
บัญชี รำยงำน และกำรตรวจสอบบัญชี 

 
ขอ้ 58. รอบปีทางบญัชีของบริษทั ใหเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
 
ขอ้ 59. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชี และรายงาน

การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติัภายในก าหนดส่ี (4) 
เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีทางบญัชี 

 
ขอ้ 60. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมและขอ้มติทั้งหมดของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และของ

ท่ีประชุมคณะกรรมการลงไวใ้นสมุดโดยถูกตอ้ง สมุดนั้นใหเ้ก็บรักษาไว ้ณ ส านกังานของบริษทั บนัทึกเช่น
วา่น้ี เม่ือไดล้งลายมือช่ือของผูเ้ป็นประธานแห่งการประชุมซ่ึงไดล้งมติ หรือแห่งการประชุมถดัจากคร้ังนั้นมา 
ให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัถูกตอ้งของเร่ืองท่ีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาท่ี
บนัทึกไวใ้หถื้อวา่ไดด้ าเนินการไปโดยถูกตอ้ง 

 
ขอ้ 61. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากต าแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีต่อไปอีกได ้ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 
 

ขอ้ 62. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์น
และหน้ีสินของบริษทัในระหว่างเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน 
ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริง หรือส่ง
เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

 
ขอ้ 63. ผูส้อบบญัชีมีสิทธิท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น    และมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของ
บริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้นโดยให้บริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้น
จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 
ขอ้ 64. ผูถื้อหุน้มีสิทธิขอตรวจงบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัไดทุ้กเวลาในระหวา่ง

เวลาท าการของบริษทั และจะขอใหบ้ริษทัส่งส าเนาเอกสารดงักล่าวพร้อมดว้ยค ารับรองวา่ถูกตอ้งก็ได ้ในการ
น้ีบริษทัอาจเรียกค่าใชจ่้ายไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือระเบียบของบริษทัวา่ดว้ยการน้ีได ้

 
ขอ้ 65. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
 



 

                               
 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

หมวด 6 
เงนิปันผล และเงนิส ำรอง 

 
ขอ้ 66. การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะท าไดก็้แต่โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 ภายใตบ้งัคบัของขอ้บงัคบัขอ้ 68. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้และ

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
 
 เงินปันผลส าหรับหุน้สามญันั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั  
 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควร

พอท่ีจะกระท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

 
ขอ้ 67. ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไวห้รือบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 

บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

 
ขอ้ 68. การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนงัสือพิมพ ์

 
ขอ้ 69. ให้บริษทัจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) 
ของทุนจดทะเบียน   

 
 ให้บริษทัตั้งเงินท่ีผูถื้อหุ้นช าระส่วนล ้ ามูลค่าหุ้นเป็นทุนส ารองส่วนล ้ ามูลค่าหุ้น และให้เก็บรักษาไวแ้ยก

ต่างหากจากทุนส ารองตามวรรคหน่ึง  
 
ขอ้ 70. นอกจากทุนส ารองท่ีระบุตามขอ้บงัคบัขอ้ 69. คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงมติเพ่ือ

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้ 
 



 

                               
 

ขอ้ 71. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทั้งหมดหรือบางส่วนของทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่า
หุน้ตามขอ้บงัคบัขอ้ 69. วรรคสอง ทุนส ารองตามกฎหมายตามขอ้บงัคบัขอ้ 69. วรรคหน่ึง หรือเงินส ารองอ่ืน
ตามขอ้บงัคบัขอ้ 70. เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได ้ 

 
 ทั้งน้ี การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อนแลว้จึงหกัจากทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั 
 

หมวด 7 
กำรเข้ำท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรือกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท 

 
ขอ้ 72. เม่ือบริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแลว้ ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัย่อย ตาม
ความหมายท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษทัจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้
บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

 
 ขอ้บงัคบัในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตราบเท่าท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 

หมวด 8 
กำรเพิม่ทุนและกำรลดทุน 

 
ขอ้ 73. บริษทัอาจเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได้โดยการออกหุ้นใหม่ การออกหุ้นใหม่จะกระท าได้

ต่อเม่ือ 
 

(1) หุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหน่ายไม่
ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

(2) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติตามขอ้ 30(2) ของขอ้บงัคบัน้ี 

(3) น ามตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดัภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดงักล่าว 

 
ขอ้ 74. หุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ้บงัคบัขอ้ 73. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ (1) ผูถื้อหุ้น

ตามส่วนจ านวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อนหรือ (2) จะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 



 

                               
 

ขอ้ 75. บริษทัจะลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลงหรือลดจ านวนหุ้น
ใหน้อ้ยลงก็ได ้แต่จะไม่สามารถลดทุนลงไปใหถึ้งต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1 ใน 4) ของทุนทั้งหมด 

 
 ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผลการขาดทุนสะสมตามขอ้บงัคบัขอ้ 69. แลว้ ยงัคงมีผล

ขาดทุนสะสมเหลืออยู ่บริษทัอาจลดทุนใหเ้หลือต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี (1 ใน 4) ของทุนทั้งหมดก็ได ้
 
 การลดมูลค่าหุน้หรือลดจ านวนหุน้ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และดว้ยวธีิการอยา่งใด จะ

กระท าไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบส่ี (14) วนั
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

 
ขอ้ 76. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ไดห้รือท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย

ได ้เม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 
 

หมวด 9 
ตรำของบริษัท 

 
ขอ้ 77. ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้    
   
 
 
 
 

หมวด 10 
กำรแก้ไขข้อบังคบั 

 
ขอ้ 78. การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัน้ี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมไดต้ามกฎหมาย 


