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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ �ง จาํกัด (มหาชน) 
_________________________________________________ 

หมวดที  1 
บททั วไป 

 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันี "เรียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท พฤกษา โฮลดิ "ง จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันี "หมายถึงบริษัท พฤกษา โฮลดิ "ง จํากดั (มหาชน) เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็น
อยา่งอื�นในข้อบงัคบันี " 

 คําวา่ “บริษัทย่อย” ในข้อบงัคบันี "หมายถึง 
 

(1) บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัที�บริษัทมีอํานาจควบคมุกิจการ 

(2) บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัที�บริษัทยอ่ยตาม (1) มีอํานาจควบคมุกิจการ 

(3) บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัที�อยูภ่ายใต้อํานาจควบคมุกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเริ�มจากการ
อยูภ่ายใต้อํานาจควบคมุกิจการของบริษัทยอ่ยตาม (2) 

 
คําวา่ “บริษัทร่วม” ในข้อบงัคบันี "หมายถึง บริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัที�บริษัท หรือบริษัทย่อยมี
อํานาจในการมีสว่นร่วมตดัสนิใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไ่มถ่ึงระดบั
ที�จะมีอํานาจควบคมุนโยบายดงักลา่ว และไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 

 
ในกรณีที�บริษัท หรือบริษัทยอ่ยถือหุ้นไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อมรวมกนัตั "งแตร้่อยละยี�สิบแต่ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั "งหมด ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมี
สว่นร่วมตดัสนิใจ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ให้เห็นเป็นอยา่งอื�น 

 

ข้อ  3. ข้อความอื�นใดที�มิได้กล่าวไว้ในข้อบงัคบันี " ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4. เมื�อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�บริษัทหรือบริษัท
ย่อยตกลง เ ข้า ทํารายก าร เ กี� ยว โย งกัน  ห รือ รายการ เ กี� ยวกับการไ ด้มาห รือ จํา หน่ายไปซึ� ง 
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สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที�ประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ใน
เรื�องนั "นๆ ด้วย 

หมวดที  2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ข้อ  5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั และเป็นหุ้นชนิดระบชืุ�อผู้ ถือหุ้น  แต่ละหุ้นมีมลูค่าหุ้นเท่ากนั  และหุ้นทกุหุ้นของ
บริษัทต้องชําระคา่หุ้นเต็มมลูคา่หุ้นด้วยตวัเงินหรือทรัพย์สนิอื�นนอกจากตวัเงิน 

  บริษัทมีสิทธิที�จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื�นใดก็ได้
ตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 

ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื�อผู้ ถือหุ้น และมีลายมือชื�อกรรมการอย่างน้อยหนึ�ง (1) คน ลงหรือพิมพ์
ลายมือชื�อไว้ แต่ทั "งนี " คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื�อแทนก็ได้ 

ข้อ  7. การลงลายมือชื�อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื�นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดังกล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือชื�อด้วยตนเอง หรือใช้เครื�องจกัร ใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ 
หรือประทบัโดยวิธีการอื�นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดก็ได้ 

  บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องกบัการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือหุ้นที�ว่า
นั "น ไ ว้  ณ  สํ า นัก ง า น ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  บ ริ ษั ท อ า จ จ ะ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ บ ริ ษั ท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัท
มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท
แล้ว วิธีปฏิบตัิที�เกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหลกัทรัพย์กําหนด 

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัที�นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ
นบัแตว่นัที�บริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีที�บริษัทจําหน่ายหุ้นที�เหลือหรือออกจําหน่ายหุ้นที�
ออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 9. ในกรณีที�ใบหุ้นฉบบัใดชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททําการออกใบหุ้นใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 
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  ในกรณีที� ใบหุ้ นฉบับใดสูญหายหรือถูกทําลาย ผู้ ถือหุ้ นจะต้องนําหลักฐานการแจ้งความต่อ 
เจ้าพนกังานตํารวจ หรือหลกัฐานอื�นอนัสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

  ในทั "งสองกรณี  บ ริ ษัทจะออกใบหุ้ นใหม่ใ ห้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  
โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนั "น แต่ทั "งนี "ต้องไม่เกิน
กวา่อตัราที�กฎหมายกําหนดไว้ 

  ใบหุ้นที�สญูหาย ลบเลือน หรือชํารุดซึ�งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั "นเป็นอนั
ยกเลกิ 

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไมไ่ด้ ทั "งนี " เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี " 

(1)  บริษัทอาจซื "อหุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�งอนุมตัิการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปัน
ผล เนื�องจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื "อหุ้นคืนเพื�อวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที�บริษัทมีกําไรสะสมและ
สภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซื "อหุ้นคืนนั "นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั "งนี " หุ้นที�บริษัทถืออยู่นั "นจะไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั "งไม่มีสิทธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้ นที�ซื "อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที� กําหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณีที�บริษัทไมจํ่าหนา่ยหรือจําหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจะดําเนินการ
ลดทนุที�ชําระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นที�จําหนา่ยไมไ่ด้ 

การซื "อหุ้ นคืน การจําหน่ายหุ้ น และการตัดหุ้ นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที�กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 11. เมื�อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื "อหุ้นของบริษัทคืน 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการซื "อหุ้นดงักลา่วมีจํานวนไมเ่กินกวา่ร้อยละสบิ (10) 
ของทนุชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซื "อหุ้นคืนดงักลา่ว 
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หมวดที  3 
การโอนหุ้น 

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทยอ่มโอนกนัได้อยา่งเสรีโดยไมม่ข้ีอจํากดั เว้นแต ่การโอนหุ้นเช่นนั "นเป็นผลทําให้มีคนตา่งด้าว
ถือหุ้นในบริษัทเกินกวา่ร้อยละสี�สบิ (40) ของจํานวนหุ้นที�ได้ออกจําหนา่ยแล้วทั "งหมดของบริษัท 

ข้อ 13. การโอนหุ้ นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ โอนได้สลักหลังใบหุ้ นโดยระบุชื�อผู้ รับโอน และลงลายมือชื�อของ 
ผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และทําการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 

  การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื�อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียน
หุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนับคุคลภายนอกได้เมื�อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียนหุ้นแล้ว
เทา่นั "น 

  เมื�อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้ นนั "นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้ น 
ดังกล่าวภายในสิบสี� (14) วัน นับแต่วันที�ได้รับคําร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้ นนั "นไม ่
ถกูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื�นคําร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั 

  หากหุ้ นของบริษัทได้ รับการจดทะเ บียนเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. กรณีที�ผู้ รับโอนหุ้ นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้ นใหม่ ให้ทําคําร้องขอต่อบริษัทโดยทําเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื�อของผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ�ง (1) คน ลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อนั "นพร้อม
กับคื นใ บหุ้ น เ ดิม ห รื อห ลัก ฐา นอื�น ใ ห้ แก่ บ ริ ษัท  ใ นก าร นี " หาก บ ริ ษัท เ ห็ นว่ าก าร โอ นหุ้ นนั "น 
ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับคําร้องขอนั "น 

หมวดที  4 
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ 

ข้อ 15. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  การโอนหลกัทรัพย์อื�นตามที�ได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือตลาดรองอื�น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 



 

ลงชื�อ      กรรมการ 
(นายปิยะ  ประยงค์) 

BANGKOK 120745 v4 (2K)   

 

หน้า 5 ของจํานวน 16 หน้า

  คําว่า “หลกัทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 

หมวดที  5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั "งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 17. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั "งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�ง (1) หุ้นตอ่หนึ�ง (1) เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั "งหมดตาม (1) เลือกตั "งบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที�ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตั "งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ
ที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั "งในลําดบัถัดลงมามี
ค ะ แ น น เ สี ย ง เ ท่ า กั น เ กิ น จํ า น ว น ก ร ร ม ก า ร ที� จ ะ พึ ง มี  ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ที� ป ร ะ ชุ ม เ ป็ น 
ผู้ออกเสยีงชี "ขาด 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั "ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั "น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) 

  กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้ 

 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั "น ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั "นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

ข้อ  19. นอกจากการพ้นตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  
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(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21  

(5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั "นจะมีผลนบัแต่วนัที�
ใบลาออกไปถึงบริษัท 

  กรรมการซึ�งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 22. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ� งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้อง ห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริ ษัทมหาชนจํากัด 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั "นจะเหลือน้อย
กวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนเข้ามาแทน 

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) 
ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสยีงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมโดย
อาจกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�นก็ได้ นอกจากนี " 
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบี "ยเลี "ยงและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึ�งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั "งมาจากพนกังาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนักงานหรือ 
ลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ�งคนเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบงัคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 
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ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ
ทั "งหมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุคณะกรรมการ ใน
กรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ในกรณีที�มีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�
ประชมุนั "น หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ�งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานที�
ประชมุ 

  การวินิจฉยัชี "ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ�งมีสว่นได้เสียในเรื�องใดเรื�องหนึ�งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั "น 
และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ "นอีกเสยีงหนึ�งเพื�อเป็นเสยีงชี "ขาด 

ข้อ 26. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ�งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื�น และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั "นก็ได้ 

ข้อ 27. ในการดําเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยความซื�อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็น
กรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอื�นใดที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทําเพื�อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้ อื�น เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั "งกรรมการผู้นั "น 

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที�กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน
สญัญาใดที�บริษัททําขึ "น หรือในกรณีที�จํานวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที�กรรมการถืออยู่มี
จํานวนที�เพิ�มขึ "นหรือลดลง 

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั "ง ณ จังหวดัอนัเป็นที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดย
ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที� 74/2557 เรื�อง การประชุมผ่านสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�องมาตรฐานการรักษาความ
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มั�นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ  .ศ  . 2557 และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการประชุม
ดงักลา่วรวมทั "งที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเติมใด ๆ ตอ่ไป 

 

ข้อ 31. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื�อ และประทบัตราสําคญั
ของบริษัท 

  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท
ได้ 

หมวดที  6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี�  (4) เดือน  
นบัแตว่นัสิ "นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง หรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย
ได้ทั "งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี "คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัที�ได้รับหนงัสือจากผู้
ถือหุ้น 
 
ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั "งหลายซึ�ง
เข้าชื�อกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั "นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี�สบิห้า 
(45) วนั นบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี "ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั "งใด จํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามจํานวนที�กําหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั "งนั "นให้แก่บริษัท 
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ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที� วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั "งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ทั "งนี " ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

  ทั "งนี " สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที�ตั "งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใดตามที�
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า 
(25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งใน
สาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั "งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั "งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั "นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนี "ให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั "งหลงันี "ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือ 
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไ่มอ่ยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมคนใดคน
หนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั "นไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั "น นอกจากการออกเสียงเลือกตั "ง
กรรมการ และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี "  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ "นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี "ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี " ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนเสยีงทั "งหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 
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(ข) การซื "อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั "งหมดหรือ 
บางสว่นที�สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบ
รวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

ข้อ 37. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี " 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั "งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตั "งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื�น ๆ 

หมวดที  7 

การกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ข้อ 38. ข้อบงัคบัในหมวดนี "มีวตัถปุระสงค์เพื�อกําหนดมาตรการและกลไกทั "งทางตรงและทางอ้อมเพื�อให้บริษัท
สามารถกํากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดแูลให้บริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที�กําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของ
บริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทั "งนี " เพื�อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
ดงักลา่ว 
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  ในกรณีที�ข้อบงัคบัตามความในหมวดนี "ได้กําหนดให้การทํารายการ หรือการดําเนินการใดๆ ซึ�งมีนยัสําคญั
หรือมีผลตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื�องที�จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมี
หน้าที�ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื�อ
พิจารณาอนมุตัิเรื�องดงักลา่วก่อนที�บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้
ถือหุ้นของตนเองเพื�อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือก่อนการทํารายการ หรือดําเนินการในเรื�องนั "น โดยในการนี " 
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข ขั "นตอนและวิธีการที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�จะขอ
อนุมตัินั "นตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
อนโุลมด้วย (เทา่ที�ไมข่ดั หรือแย้ง) อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

ข้อ 39. การทํารายการ หรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดงัต่อไปนี "จะต้องได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแตก่รณี) 

  (1) เรื�องที�จะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 

(ก) การแต่งตั "ง หรือเสนอชื�อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมอยา่งน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม 
โดยให้กรรมการและผู้บริหารที�บริษัทเสนอชื�อ หรือแต่งตั "งมีดุลยพินิจในการพิจารณา
ออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื�องที�
เกี�ยวกับการบริหารจัดการทั�วไปและดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมได้ตามแต่ที�กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะ
เห็นสมควรเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัท บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื�องที�
กรรมการและผู้บริหารรายนั "นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องดงักลา่ว 

ทั "งนี " กรรมการ หรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที�ได้รับการเสนอชื�อนั "น ต้องมีคุณสมบตัิ
บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดลกัษณะ
ขาดความไมน่า่ไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

  (ข) การพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของ
บริษัทยอ่ย 

  (ค) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย เว้นแตก่ารแก้ไขข้อบงัคบัในเรื�องที�มีนยัสาํคญัตามข้อ 
(2) (ฉ)    

   (ง) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปีของบริษัทยอ่ย 
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  รายการตั "งแตข้่อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี "เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย ดงันั "น  จะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั "งนี " ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการที�บริษัทยอ่ยจะเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัเรื�องการได้มา
หรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ และ/หรือเกี�ยวกบัเรื�องการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที�แก้ไข
เพิ�มเติมที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั "น (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ�งรายการดงัตอ่ไปนี "คือ 

(จ) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ
รายการที�เกี�ยวกบัการได้มา หรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิของบริษัทยอ่ย  

(ฉ) การโอน หรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อผู้ ที�ก่อความ
เสยีหายแก่บริษัทยอ่ย 

   (ช) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทั "งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น 

   (ซ) การซื "อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

(ฌ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั "งหมด หรือ
บางสว่นที�สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการ
รวมกิจการของบริษัทยอ่ยกบับคุคลอื�น 

(ญ) การเช่า หรือให้เช่าซื "อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั "งหมด หรือส่วนที�มี
สาระสาํคญั 

(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สนิเชื�อ การคํ "าประกนั การทํานิติกรรมผกูพนับริษัท
ย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ "น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน
ลกัษณะอื�นใดแก่บคุคลอื�น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ฏ) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย  

(ฐ) รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและเป็นรายการที�จะมีผลกระทบ
ตอ่บริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั  

(2) เรื�องที�จะต้องได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

(ก) กรณีที�บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทย่อย หรือ
รายการที�เกี�ยวกบัการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั "งนี " ต้องเป็น
กรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของรายการที�บริษัทย่อยจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัท (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจาก
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(ข) การเพิ�มทนุโดยการออกหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทย่อยและการจดัสรรหุ้น รวมทั "งการลดทนุ 
จดทะเบียนซึ�งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัสว่น 
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั "งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที�ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียง
ทั "งหมดในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั "น หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออก
เสยีงลงคะแนนของบริษัท ทั "งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ยอ่ยไมว่า่ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั "งหมด
ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยนั "น 

(ค) การดําเนินการอื�นใดอนัเป็นผลให้สดัสว่นการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั "ง
ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง
เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั "งหมดในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
หรือเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั "งทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อมในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อย
ละห้าสบิ (50) ของจํานวนเสยีงทั "งหมดในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยในการเข้าทํา
รายการอื�นใด ที�มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ย 

(ง) การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย ทั "งนี " ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
ย่อยที�จะเลิกนั "นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณ
รายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกับเรื� องการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ และ/หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั "น มา
บงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท 

(จ) รายการอื�นใดที�ไมใ่ช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที�จะมีผลกระทบต่อ 
บริษัทย่อยอย่างมีนัยสําคัญ ทั "งนี " ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการนั "น
เปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที�กําหนด
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกับเรื�องการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และ/
หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั "น มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่
ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุติจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทย่อยในเรื�องที�อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
การเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ยที�สง่ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใน
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ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

ข้อ 40. กรรมการของบริษัทจะต้องดําเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี�ยง และ
ระบบป้องกนัการทจุริต รวมถึงกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที�เหมาะสม มีประสทิธิภาพและรัดกมุเพียงพอที�ทําให้มั�นใจได้วา่การดําเนินการตา่งๆ ของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท  ข้อบงัคบัในหมวดที� 7 นี "รวมถึงกฎหมายและประกาศ
เรื�องการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อยา่งแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผย
ข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรือรายการได้มา หรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที�
มีนัยสําคัญอื�นใดต่อบริษัท  และดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกํากับดูแลและการ
บริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัหมวดที� 7 นี "อยา่งครบถ้วนและถกูต้อง 

 

หมวดที  8 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 41. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ�มต้นในวนัที� 1 มกราคม และสิ "นสดุลงในวนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง และต้องจัดทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทนุอย่างน้อยหนึ�งครั "งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) 
เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ "นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพื�อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบงบดลุและงบกําไรขาดทนุนั "นให้เสร็จก่อนที�จะนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี "ไปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั "งรายงานการตรวจสอบ
บญัชีของผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื�อประกอบรายงาน 
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ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลนั "นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั "งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที�จะทําเช่นนั "น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ�ง  (1) เดือน นับแต่วันที� ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือที�ประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แล้วแตก่รณี ทั "งนี " ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วการ
จ่ายเงินปันผลนั "นในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี "จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 47. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 
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ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกบัรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี "สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี " ให้ผู้ สอบบัญชีมีอํานาจ
สอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั "ง
ให้บคุคลเหลา่นั "นชี "แจงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครั "งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชี
กําไรขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกับบญัชีของบริษัทเพื�อชี "แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัท
จดัสง่รายงาน และเอกสารทั "งหมดของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั "งนั "นแก่ผู้สอบ
บญัชีด้วย 

หมวดที  9 
บทเพิ มเติม 

ข้อ 50. ตราของบริษัทมจํีานวน 2 ดวงดงัที�ประทบัไว้นี "และให้ใช้ตราของบริษัทดวงใดดวงหนึ�งดงัที�ประทบัไว้นี "ก็ได้ 
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