
ขอ้บงัคบั 

ของ 
บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมวดท่ี 1  บททัว่ไป 
 

ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวำ่ ขอ้บงัคบัของบริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 เขียนช่ือยอ่ภำษำไทยวำ่ “บมจ.เอรัฐวศิวกรรม” 
 เขียนช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ “EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ 2. ค ำวำ่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมำยถึง บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้ 3.  ขอ้ควำมอ่ืนท่ีมิไดก้ล่ำวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 

และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์กประกำร 
 

หมวดท่ี 2  กำรออกหุ้น 
 

ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่ำเท่ำกนั 

  บริษทัอำจออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้ หุน้บุริมสิทธิท่ีสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัและหลกัทรัพยต์ำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ด ้

ขอ้ 5.  กำรช ำระเงินค่ำหุน้ ตอ้งใชเ้ป็นเงินคร้ังเดียวจนเตม็มูลค่ำ ทั้งน้ีกำรช ำระเงินค่ำหุน้ ผูจ้องหุน้และผูซ้ื้อหุน้จะขอหกั
กลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้

ขอ้ 6. ใบหุน้ของบริษทัน้ี เป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 1 (หน่ึง) คน ลงหรือพิมพล์ำยมือช่ือใน
ใบหุน้ 

ขอ้ 7.  ทั้งน้ี กรรมกำรอำจมอบหมำยใหน้ำยทะเบียนหุน้ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ลงหรือ
พิมพล์ำยมือช่ือแทนก็ได ้

   หำกบริษทัมอบหมำยให ้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบียนหุน้ของบริษทั 
วธีิปฏิบติัเก่ียวกบังำนทะเบียนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีนำยทะเบียนหุน้ก ำหนด 

ขอ้ 8. นำยทะเบียนหุน้ของบริษทัจะออกใบหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภำยใน 2 (สอง) เดือน นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนรับจด
ทะเบียนบริษทั หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินค่ำหุน้ครบ กรณีจ ำหน่ำยหุน้ท่ีออกใหม่ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทั 

ขอ้ 9. ใบหุน้ฉบบัใดช ำรุดหรือลบเลือนในสำระส ำคญั ผูถื้อหุน้อำจขอใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยเวนคืน
ใบหุน้เดิม 

   ใบหุน้ฉบบัใดสูญหำยหรือถูกท ำลำย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำหลกัฐำนกำรแจง้ควำมต่อพนกังำนสอบสวน และ
หลกัฐำนอ่ืนอนัสมควรมำแสดงตอ่บริษทั 

  ทั้ง 2 กรณี บริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยอำจใหผู้ถื้อหุน้
ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรออกใบหุน้ใหม่ ไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดในกฎหมำย 

ขอ้ 10.  หำ้มมิใหบ้ริษทัเป็นเจำ้ของหุน้ หรือรับจ ำน ำหุน้ของบริษทัเอง เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1) บริษทัอำจซ้ือหุน้คืนจำกผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของ
บริษทัเก่ียวกบัสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นวำ่ตนไม่ไดรั้บควำม
เป็นธรรม 
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  (2) บริษทัอำจซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน เม่ือบริษทัมีก ำไรสะสมและสภำพคล่องส่วนเกินและกำรซ้ือ
หุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหำทำงกำรเงิน กำรซ้ือหุน้ของบริษทัคืนตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แตใ่นกรณีท่ีบริษทัซ้ือหุน้คืนในจ ำนวนไม่เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนช ำระแลว้ ใหเ้ป็นอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำร 

   หุน้ท่ีบริษทัถืออยูอ่นัเน่ืองมำจำกกำรซ้ือหุน้คืนนั้น จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวม 
ทั้งไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

  กำรซ้ือหุน้ของบริษทัคืน กำรจ ำหน่ำยหุน้ท่ีซ้ือคืน และกำรตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิกำรท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ใช้
บงัคบัอยูใ่นขณะนั้น 

ขอ้ 11. โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัอำจออกตรำสำรดงัต่อไปน้ี 

  11.1 หุน้บุริมสิทธิ 

  11.2 หุน้กู ้และหุน้กูช้นิดแปรสภำพเป็นหุน้สำมญัได ้

  11.3 หลกัทรัพยป์ระเภททุน และหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ีทุกชนิด ตำมบทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 11.4 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั หน่วยลงทุน หรือหลกัทรัพยท่ี์ระบุในขอ้ 11.1 ขอ้ 11.2 

และขอ้ 11.3 
 

หมวดท่ี 3  กำรโอนหุน้ 

 
ขอ้ 12. หุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี เวน้แต่กำรโอนหุน้นั้นจะเป็นเหตุใหค้นต่ำงดำ้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินกวำ่

ร้อยละ 49 (ส่ีสิบเกำ้) ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั กำรโอนหุน้รำยใดท่ีจะท ำใหอ้ตัรำส่วน
กำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วเกินอตัรำส่วนขำ้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้รำยนั้นได ้

ขอ้ 13. กำรโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลำยมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บ
โอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน กำรโอนหุน้ใชย้นับริษทัได ้ เม่ือนำยทะเบียนหุน้ของบริษทัไดรั้บค ำร้อง
ขอใหล้งทะเบียนหุน้แลว้ และใชย้นับุคคลภำยนอกได ้ เม่ือนำยทะเบียนหุน้ของบริษทัไดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้
แลว้ 

   เม่ือนำยทะเบียนหุน้ของบริษทั เห็นวำ่กำรโอนหุน้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษทั
ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ให้
นำยทะเบียนหุน้ของบริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  ำร้องภำยใน 7 (เจ็ด) วนั 

ขอ้ 14. กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหร้้องขอต่อนำยทะเบียนหุน้ของบริษทั โดยท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือ
ช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยำนหน่ึงคนลงลำยมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้ของ
บริษทั ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษทัลงทะเบียนกำรโอนภำยใน 7 (เจ็ด) วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ ภำยใน 1 
(หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค ำร้องขอ 

ขอ้ 15.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ของบริษทัตำย หรือลม้ละลำย อนัเป็นเหตุใหบุ้คคลใดมีสิทธิในหุน้นั้น ถำ้บุคคลนั้นไดน้ ำ
หลกัฐำนชอบดว้ยกฎหมำยมำแสดงครบถว้นแลว้ ใหน้ำยทะเบียนหุน้ของบริษทั ลงทะเบียนและออกใบหุน้ให้
ใหม่ ภำยใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐำนครบถว้น 

ขอ้ 16. ในระหวำ่ง 21 (ยีสิ่บเอด็) วนั ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ก็ได ้ โดย
ประกำศใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ ณ ส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกวำ่ 14 (สิบส่ี) 
วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุน้ 
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ขอ้ 17. หุน้บุริมสิทธิของบริษทัใหแ้ปรสภำพเป็นหุน้สำมญัได ้ ในกำรแปลงเป็นหุน้สำมญัใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่ำวยืน่ค  ำขอ
แปลงหุน้ต่อนำยทะเบียนหุน้ของบริษทั พร้อมกบัส่งมอบใบหุน้คืน  กำรแปลงเป็นหุน้สำมญัน้ีใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ี
ยืน่ค  ำขอ ในกำรน้ีนำยทะเบียนหุน้ของบริษทั จะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูข้อภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัแต่วนัท่ีได้
รับค ำขอ 

ขอ้ 18.  ในกรณีท่ีหุน้ของบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทไทยหรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ่ือ
ขำยในศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพย ์ (OTC) และ/หรือ ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยล่์วงหนำ้ (FUTURES) ใหก้ำรออกใบหุน้
ของบริษทั กำรโอนหุน้ของบริษทัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 19. กำรโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกตำมควำมในขอ้ 11. ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออก
หลกัทรัพยป์ระเภทนั้น 

 

หมวดท่ี 4  คณะกรรมกำร 
 
ขอ้ 20. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 5 (หำ้) คน ทั้งน้ีกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
ขอ้ 21. กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษทัใหก้ระท ำโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี 

  21.1   ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
  21.2 ในกำรเลือกกรรมกำร อำจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือ

ครำวละหลำยคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวธีิกำรอ่ืนใดก็ได ้ตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในกำรลง
มติแต่ละคร้ังผูถื้อหุน้จะตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตำม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใด
มำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  21.3 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรใหใ้ชเ้สียงขำ้งมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหผู้เ้ป็น
ประธำนท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 22. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 

  กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลำกกนัวำ่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  

ขอ้ 23. กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในขอ้น้ีอำจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได ้ นอกจำกกำรพน้
ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

  23.1   ตำย 
  23.2   ลำออก 
  23.3   ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 
  23.4   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกตำมขอ้ 26 
  23.5   ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 
ขอ้ 24. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง

บริษทั 

  กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 25. ภำยใตข้อ้บงัคบัขอ้ 28. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระใหค้ณะ 
กรรมกำรคดัเลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั เขำ้เป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน 

  บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมกำรท่ีตนแทน มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของ
จ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 26. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 27.  ในกรณีท่ีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งยงัคงตอ้งอยูรั่กษำกำรในต ำแหน่ง
เพ่ือด ำเนินกิจกำรของบริษทัต่อไปเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็น จนกวำ่คณะกรรมกำรชุดใหม่เขำ้รับหนำ้ท่ี เวน้แต่ศำลจะมี
ค ำสัง่เป็นอยำ่งอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 23.5 

  คณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ภำยใน 
1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบไม่นอ้ยกวำ่ 14 (สิบส่ี) วนั 
ก่อนวนัประชุม 

ขอ้ 28. กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงจนเหลือนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมกำรท่ีเหลืออยูก่ระท ำกำรใน
นำมของคณะกรรมกำรไดแ้ต่เฉพำะกำรจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีวำ่ง
ทั้งหมดเท่ำนั้น 

  กำรประชุมตำมวรรคแรก ใหก้ระท ำภำยใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีจ ำนวนกรรมกำรวำ่งลงเหลือนอ้ย
กวำ่จ ำนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุมและบุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนตำมวรรคหน่ึง อยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระ
ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 29. กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ 30.  ใหค้ณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นรองประธำน

กรรมกำรก็ได ้รองประธำนกรรมกำรมีหนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัในกิจกำร ซ่ึงประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
ขอ้ 31. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธำนคณะกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ ถำ้มีรอง
ประธำนกรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ี
ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก 

  กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 32.  ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ใหป้ระธำนกรรมกำรหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

ขอ้ 33. กรรมกำรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้  
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  คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหก้รรมกำรคนหน่ึง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติักำรอยำ่งใดอยำ่ง
หน่ึงแทนคณะกรรมกำรก็ได ้

ขอ้ 34. หำ้มมิใหก้รรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้เป็น
หุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั 
ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตั้ง 

ขอ้ 35. คณะกรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีส่วนไดเ้สียในสญัญำท่ีท ำกบับริษทั หรือถือหุน้หรือหุน้
กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 36. กรรมกำรคนใดซ้ือทรัพยสิ์นของบริษทั หรือขำยทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษทัหรือกระท ำธุรกิจอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงกบั
บริษทั ไม่วำ่กระท ำในนำมของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน ถำ้มิไดรั้บควำมยนิยอมจำกคณะกรรมกำรแลว้ กำรซ้ือ
ขำยหรือกระท ำธุรกิจนั้นไม่มีผลผกูพนับริษทั 

ขอ้ 37. หำ้มมิใหบ้ริษทัใหกู้ย้มืเงินแก่กรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งของบริษทั เวน้แตเ่ป็นกำรใหกู้ย้มืตำมระเบียบกำร
สงเครำะห์พนกังำนและลูกจำ้ง ซ่ึงไดมี้ประกำศไว ้ หรือเป็นกำรใหกู้ย้มืเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรพำณิชย ์
กฎหมำยวำ่ดว้ยประกนัชีวติ หรือกฎหมำยอ่ืน 

  กำรใหกู้ย้มืเงินแก่ 
(ก)   คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้ง 
(ข)   หำ้งหุน้ส่วนสำมญัท่ีกรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้ง หรือบุคคลตำมขอ้ (ก) นั้น เป็นหุน้ส่วน 

(ค)   หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท่ีกรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้ง หรือบุคคลตำมขอ้ (ก) นั้น เป็นหุน้ส่วนจ ำพวกไม่
จ ำกดัควำมรับผดิชอบ 

(ง)   บริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนท่ีกรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งหรือบุคคลตำมขอ้ (ก) นั้น ถือหุน้รวมกนั
เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนนั้น 

ใหถื้อวำ่เป็นกำรใหกู้ย้มืเงินแก่กรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งตำมวรรคแรก ทั้งน้ี กำรใหกู้ย้มืเงินตำมวรรค
หน่ึงใหห้มำยควำมรวมถึงกำรค ้ำประกนั กำรรับซ้ือหรือซ้ือลดตัว๋เงิน และกำรใหห้ลกัประกนัเก่ียวกบัเงินท่ี
กูย้มืดว้ย 

ขอ้ 38. บริษทัตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้และเก็บ
รักษำไว ้ณ ส ำนกังำนแห่งใหญ่ของบริษทั 

ขอ้ 39. คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ย 3 เดือน ต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นส ำนกังำนแห่งใหญ่ ส ำนกังำน
สำขำ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 40. อ ำนำจกรรมกำรท่ีจะท ำนิติกรรมผกูพนับริษทั คือ ประธำนกรรมกำรลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของ
บริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร ลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือกรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ
ร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

ขอ้ 41. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำร ซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั 
ในกำรท ำนิติกรรมต่ำงๆ แทนบริษทั 

ขอ้ 42. ภำยใตบ้งัคบับทบญัญติัแห่งกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั คณะกรรมกำรมีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆ ภำยใน
ขอบเขตแห่งวตัถุประสงคข์องบริษทั รวมถึงอ ำนำจท่ีจะกระท ำกำรดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) เป็นโจทก ์ ร้องทุกข ์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำใดๆ ในนำมของบริษทั  ประนีประนอม ยอม   
ควำม หรือมอบขอ้พิพำทใดๆ ใหอ้นุญำโตตุลำกำร 
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(ข)  ซ้ือ จดัหำ รับ เช่ำ ใหเ้ช่ำ เช่ำซ้ือ ใหเ้ช่ำซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใชแ้ละจดักำร โดย
ประกำรอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 

(ค)   ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นโดยประกำรอ่ืน 

(ง)   กูย้มืเงิน ค ้ำประกนั ออก โอน รับอำวลั และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตรำสำรท่ีเปล่ียนมือไดอ้ยำ่งอ่ืน 

(จ) ขอใหป้ล่อยชัว่ครำวกรรมกำร พนกังำน หรือลูกจำ้ง ท่ีถูกด ำเนินคดีอำญำในขอ้หำเก่ียวกบักำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีใหแ้ก่บริษทั 

(ฉ) ถือหุน้ จดักำรบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชน และกระท ำธุรกิจเฉพำะอยำ่ง ร่วมกนักบับริษทัอ่ืนหรือ
บริษทัเอกชน 

(ช) กำรกระท ำอ่ืนใดท่ีคนธรรมดำอำจกระท ำได ้ เวน้แต่โดยสภำพแห่งกำรกระท ำนั้นจะพึงกระท ำได ้ แต่
เฉพำะบุคคลธรรมดำเท่ำนั้น ทั้งน้ี ภำยในขอบวตัถุประสงคข์องบริษทั 

ขอ้ 43. กำรจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ ซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อำจจะก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ ไป หรือจะ
ใหมี้ผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้

ขอ้ 44. ควำมในขอ้ 43. ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
ในอนัท่ีจะไดรั้บค่ำตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐำนะท่ีเป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั 

 

หมวดท่ี 5  คณะกรรมกำรบริหำร 
 
ขอ้ 45. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบริหำร โดยใหมี้อ ำนำจ

หนำ้ท่ีควบคุมดูแลกิจกำรของบริษทัตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได ้ และในจ ำนวนน้ีใหแ้ต่งตั้งกรรมกำรคน
หน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 

  กรรมกำรบริหำรมีสิทธิไดรั้บค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จ ตำมท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำหนด แต่ทั้งน้ีไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรบริหำรผูน้ั้น ในอนัท่ีจะไดรั้บค่ำตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ยำ่งอ่ืน ตำม
ขอ้บงัคบัน้ีในฐำนะกรรมกำร 

  ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรจดัใหมี้ หรือเรียกประชุมไดต้ำมท่ีเห็นสมควร และใหน้ ำควำมในขอ้ 31 และขอ้ 
33 มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวดท่ี 6  กำรประชุมผูถื้อหุ้น 

     

ขอ้ 46. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี  ภำยใน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้ ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวิสำมญั 

  คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้
รวมกนันบัจ ำนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในหำ้ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 25 
(ยีสิ่บหำ้) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำ
หนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในกำรท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้
ภำยใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 47. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ
เพื่อทรำบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจำรณำ แลว้แต่กรณีรวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่ง
ใหถื้อผูถื้อหุน้ และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุม 
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 (สำม) วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 (สำม) วนั 

ขอ้ 48. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 (ยีสิ่บหำ้) 
คน หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แตจ่ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่กนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ
เขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้ หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอ
กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุน้นั้น มิใช่เป็นกำรเรียกประชุม เพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดั
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 49. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 49.1  กำรวนิิจฉยัช้ีขำดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระท ำโดยกำรออกเสียงลงคะแนน และไม่วำ่
กำรออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระท ำดว้ยวธีิใด ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียงเสมอ 

 49.2 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถำ้มี
คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

 49.3   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    (ก)   กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

    (ข)   กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 

  (ค)   กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ี
ส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคล
อ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

ขอ้ 50. กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี พึงกระท ำมีดงัต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย 
  (1)   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
  (2)   อนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน 

  (3)   อนุมติัจดัสรรเงินก ำไร 
  (4)   เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  (5)   แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีของบริษทั 

  (6)   กิจกำรอ่ืนๆ 

ขอ้ 51.  บริษทัตอ้งยืน่บญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีอยูใ่นวนัประชุมสำมญัประจ ำปี โดยระบุช่ือ สญัชำติ ท่ีอยู ่ จ  ำนวนหุน้ท่ีถือ 
และเลขท่ีใบหุน้ต่อนำยทะเบียนภำยใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัเสร็จกำรประชุม 

 

หมวดท่ี 7   กำรบญัชี กำรเงิน และกำรสอบบญัชี 

 

ขอ้ 52. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกรำคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของทุกปี 
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ขอ้ 53.  บริษทัตอ้งจดัใหมี้กำรท ำและเก็บรักษำบญัชี ตลอดจนกำรสอบบญัชีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น และตอ้งจดัท ำงบ
ดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน อยำ่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบบญัชีของบริษทั 

ขอ้ 54. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรท ำงบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุนน้ี คณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 55. คณะกรรมกำรตอ้งจดัส่งเอกสำรดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัประจ ำปี 

(1)   ส ำเนำงบดุล และบญัชีก ำไรขำดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชี 

  (2)   รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 
ขอ้ 56. หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ หำ้มมิให้

แบ่งเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้ หุน้ละเท่ำๆ กนั 

  โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลบริษทัอำจจะจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนในรูปของ
หุน้ปันผล (STOCK DIVEDEND) โดยออกเป็นหุน้สำมญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังครำว ในเม่ือเห็นวำ่บริษทัมีผลก ำไร
สมควรพอท่ีจะท ำเช่นนั้น และรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

  กำรจ่ำยเงินปันผล ใหก้ระท ำภำยใน 1 (หน่ึง) เดือน นบัแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมกำรลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนงัสือ 
พิมพด์ว้ย 

ขอ้ 57. บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 (หำ้) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจด
ทะเบียน 

ขอ้ 58. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใดๆ ของบริษทั 

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชี มีอ ำนำจตรวจสอบบญัชี เอกสำรและหลกัฐำนอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรำยได ้รำยจ่ำยตลอดจนทรัพยสิ์น และ
หน้ีสินของบริษทั ในระหวำ่งเวลำท ำกำรของบริษทั ในกำรน้ีใหมี้อ ำนำจสอบถำมกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง ผู ้
ด  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสำร หลกัฐำน
เก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัได ้

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีมีหนำ้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำงบดุล บญัชีก ำไร
ขำดทุน และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ ใหบ้ริษทัจดัส่งรำยงำนและ
เอกสำรของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

หมวดท่ี 8   กำรเพิ่มทุน 

 

ขอ้ 61. บริษทัจะเพ่ิมทุนจำกจ ำนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ ไดโ้ดยกำรออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะกระท ำไดเ้ม่ือ 
 61.1 หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ ำหน่ำย และไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีท่ีหุน้ยงัจ ำหน่ำยไม่

หมด หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11. 
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 61.2  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

 61.3  น ำมติเพ่ิมทุนนั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบั
แต่วนัท่ี ท่ีประชุมลงมติดงักล่ำว 

ขอ้ 62. หุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนตำมขอ้ 61. จะเสนอขำยทั้งหมดหรือบำงส่วนก็ได ้ และจะเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมส่วนจ ำนวนท่ีผู ้
ถือหุน้แต่ละคนมีอยูแ่ลว้ก่อน หรือจะเสนอขำยต่อประชำชน หรือบุคคลอ่ืน ไม่วำ่ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนก็ได ้
ทั้งน้ี ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตำมวรรคแรกนั้นแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจมอบอ ำนำจใหแ้ก่
คณะกรรมกำรของบริษทัเป็นผูก้  ำหนดรำคำหุน้ จ ำนวนหุน้ท่ีจะน ำออกจ ำหน่ำยในแต่ละครำว วนัท่ีจ ำหน่ำยหุน้ 
และสดัส่วนสิทธิกำรจองซ้ือหุน้ไดทุ้กประกำร 

 

หมวดท่ี 9   บทเพิ่มเติม 

 

ขอ้ 63. ขอ้บงัคบัน้ีหำกมีท่ีซ่ึงจ ำเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงก็ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำจดักำรเปล่ียนแปลง
แกไ้ขไดต้ำมกฎหมำย 

ขอ้ 64. ตรำของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 

 

 

 

 

 

ขอ้ 65. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรเก่ียวกบักำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไป 
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัยอ่ยตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี
ใชบ้งัคบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน หรือกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั
จดทะเบียน แลว้แต่กรณีใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ตำมท่ีประกำศดงักล่ำวก ำหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ 
ดว้ย 

 

 

 


