ข้อบังคับ
ของ
บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
หมวดที่ 1 บททัวไป
่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
ข้อ 2. คาว่า “บริษทั ” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษ
ว่า “Khon Kean Sugar Industry Public Company Limited”
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มไิ ด้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัดทุกประการ
หมวดที่ 2 กำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น
ข้อ 4. หุน้ ของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญและเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้ หุน้ แต่ละหุน้ ของบริษทั จะต้องชาระด้วย
เงิน หรือด้วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงินครัง้ เดียวจนเต็มมูลค่าหุน้
ในการชาระค่าหุน้ ผูจ้ องหุน้ จะขอหักกลบลบหนี้กบั บริษทั ไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั ปรับโครงสร้างหนี้
โดยการออกหุน้ ใหม่ เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้นเพื่อชาระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็ นทุนตามวรรคก่อนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
กาหนดในกฎกระทรวงเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว
หุน้ ของบริษทั จะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตัง้ แต่สอง (2) คนขึน้ ไปหรือจองซือ้ หุน้ ร่วมกัน ต้องแต่งตัง้ ให้คนหนึ่ง
ในบุคคลเหล่านัน้ เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุ้นหรือผูจ้ องซือ้ หุน้ แล้ว แต่กรณี
บริษทั อาจออกหุ้นกู้ หุน้ แปลงสภาพ หุน้ บุรมิ สิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนหรือบุคคลใดได้ และบริษทั อาจแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์
แปลงสภาพอื่นใดเป็ นหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิ หรืออาจะแปลงสภาพหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุ้นสามัญ ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับ
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ข้อ 5. บริษัทจะออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่ วนั ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
หรือนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนในกรณีจาหน่ายหุน้ ทีเ่ หลือหรือทีอ่ อกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษทั

-2ใบหุ้น ของบริษัท ทุ กใบจะต้อ งมีกรรมการลงหรือ พิมพ์ลายมือชื่อไว้อ ย่างน้ อยหนึ่ ง (1) คน อย่างไรก็ต าม
กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ ซึง่ การลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนัน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 6. หุน้ ของบริษทั สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือหุ้น
อยู่ในบริษทั เกินกว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั
ข้อ 7. ภายใต้บงั คับของข้อ 6. ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น
โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน
การโอนหุ้น นัน้ จะใช้ย ัน บริษัท ได้เมื่อ บริษัท ได้รบั ค าร้อ งขอให้ลงทะเบีย นการโอนหุ้น แล้ว และจะใช้ย ัน
บุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว
เมื่อ บริษัท ได้รบั ค าร้อ งขอให้ลงทะเบีย นการโอนหุ้ น แล้ว หากบริษัท เห็น ว่า การโอนหุ้น นัน้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย ให้บริษทั ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุน้
ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้แจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องภายในเจ็ด (7) วัน
เมื่อหุน้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีท่บี ริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทั วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับงานทะเบียนหุน้ ของบริษทั ให้เป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนหุน้ กาหนด
ข้อ 8. ใบหุน้ ฉบับใดลบเลือนหรือชารุดในสาระสาคัญ ผู้ถอื หุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถอื หุ้น
โดยเวนคืนใบหุน้ เดิม ในกรณีน้ี ให้บริษทั ออกใบหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอ ใน
กรณีท่ใี บหุ้นสูญหายหรือถูกทาลาย ผู้ถอื หุ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท
ให้บ ริษัท ออกใบหุ้น ใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบ สี่ (14) วัน นับแต่ วนั ที่ได้รบั คาขอ และผู้ถือหุ้น ได้แสดงหลักฐ าน
ดังกล่าวข้างต้นต่อบริษทั
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มสี ทิ ธิจะได้หุ้นนัน้ หากนาใบหุน้ มาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่
ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็ นผู้ถอื หุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หลักฐานดังกล่าว
ข้อ 9. บริษทั อาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุน้ ทีส่ ูญ หาย ลบเลือน หรือชารุด หรือใน
การที่ผู้ถอื หุน้ ขอสาเนาทะเบียนผู้ถอื หุน้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนพร้อมคารับรองของบริษทั ได้ตามอัตราที่กฎหมาย
กาหนด

-3ข้อ 10. บริษทั อาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ในระหว่างยีส่ บิ เอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่
(14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
ข้อ 11. บริษัท จะเป็ นเจ้าของหุ้นหรือรับจานาหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการที่
บริษทั เป็ นเจ้าของหุน้ ของตนเองไม่ได้นนั ้ มิให้นามาบังคับใช้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซือ้ หุ้นคืนจากผูถ้ ือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนั ผล ซึ่งผู้ถอื หุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รบั ความ
เป็ นธรรม
(2) บริษทั อาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้
หุน้ นัน้ ไม่เป็ นเหตุให้บริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
เมื่อหุน้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซือ้ หุน้ ของบริษทั คืน
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจานวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุน
ชาระแล้ว ให้คณะกรรมการมีอานาจอนุมตั กิ ารซือ้ หุน้ คืนดังกล่าว
หุ้น ที่บ ริษัท ถือ อยู่นั น้ จะไม่ นับ เป็ น องค์ป ระชุ ม ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ ไม่ มีสิท ธิในการออกเสีย ง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนั ผลด้วย
หุน้ ทีบ่ ริษัทซื้อคืน บริษทั จะต้องจาหน่ ายออกไปภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จาหน่ าย
หรือจาหน่ายไม่หมดภายในเวลาทีก่ าหนด ให้บริษทั ลดทุนทีช่ าระแล้วโดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนส่วนทีจ่ าหน่ายไม่ได้
การซื้อ หุ้ น คืน การจ าหน่ า ยและการตัด หุ้น ที่ซ้ือ คืน ให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว
หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร
ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ทัง้ นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะ ต้องเป็ นผู้มี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ 13. การเลือกตัง้ คณะกรรมการโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผถู้ อื หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล ทั ้งนี้ ในการออก
เสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจานวนทีผ่ ถู้ อื หุน้ นัน้

-4มีอยู่ตาม (1) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่ง
ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ในกรณีท่ี
บุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีพ่ งึ จะมีให้ประธานในทีป่ ระชุม
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 14. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการจ านวนหนึ่ งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ ง
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการทีอ่ อก
ตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ข้อ 15. กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ทป่ี ระชุมผูถ้ ื อหุน้ จะอนุ มตั ิ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษทั
ตามความในวรรคหนึ่งไม่ กระทบกระเทือนสิท ธิของพนักงานหรือลูก จ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการในอันทีจ่ ะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั
ข้อ 16. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
ข้อ 17. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
ข้อ 18. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
ใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน้ ระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรือถือหุน้ หรือหุ้นกูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชีในบริษทั หรือบริษทั
ในเครือ

-5ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 20. ภายใต้บงั คับข้อ 21. ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 21. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยจนกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการแทน
ตาแหน่งทีว่ ่างทัง้ หมดเท่านัน้
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีจ่ านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่า
จานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม และบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่ อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัท ต้อ งประชุ ม อย่ า งน้ อ ยสาม (3) เดือ นต่ อ ครัง้ ประธานกรรมการหรือ
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการโดยสถานทีท่ ป่ี ระชุมนัน้ อาจประชุม
กัน ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของบริษทั หรือจังหวัดอื่นทัวราชอาณาจั
่
กร หรือในต่างประเทศ
กรรมการตัง้ แต่ ส อง (2) คนขึน้ ไปอาจร้องขอให้ป ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี
ดังกล่าวให้ประธานกรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14)
วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอ

-6ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ่ึ งได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ข้อ 25. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้อ งมีก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ป ระชุม ในกรณี ท่ีไม่ มีป ระธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่ประชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้ อ 26. ให้ ก รรมการสอง (2) คนเป็ นผู้ มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริษั ท
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดหรือเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั
ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจและ/หรือภายในเวลาตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้

หมวดที่ 4 กำรประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่
วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
(1/5) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25) คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีน้ี ให้คณะกรรมการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

-7ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดระชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือ พิมพ์
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผู้ถอื หุ้นสามารถจัดประชุม ณ ท้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานแห่งใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น
ทัวราชอาณาจั
่
กร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียน
กาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ปี ระธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รบั มอบ
ฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถอื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้า (25) คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือมี
ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุ ม ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม ตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ได้เรียกนั ดเพราะผู้ถือหุ้น ร้อ งขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มปี ระธานกรรมการ หรือประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมเลือก
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อ 32
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

-8(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจากัดหรือบริษทั จากัดมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิม่ หรือลงทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั
ข้อ 33. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี ทผ่ี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนการทีอ่ อกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ
ข้อ 34. เมื่อบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในกรณีท่บี ริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์สนิ ของบริษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบ ั ติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย

หมวดที่ 5 กำรบัญชี กำรเงิ น และกำรสอบบัญชี
ข้อ 35. รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เริม่ ต้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
ข้อ 36. บริษทั ต้องจัดให้มกี ารทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการสอบ
บัญชีและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้ หนึ่งในรอบสิบสอง (12)
เดือนอันเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั

-9ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

หมวดที่ 6 เงิ นปันผลและเงิ นสำรอง
ข้อ 39. ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ซึง่ รวมถึงกาไรสะสมในกรณีท่ี
บริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามิให้จ่ายเงินปนั ผล
เงินปนั ผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทกาไรสมควร
พอทีจ่ ะเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปนั ผลแล้ว ให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในกรณีทบ่ี ริษทั จาหน่ ายหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้ว บริษทั
จะจ่ายเงินปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็ นหุน้ สามัญใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ก็ได้
การจ่ายเงินปนั ผล ให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่ วนั ที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวจากจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
ข้อ 40. บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นลงมติให้จดั สรรเงิน
สารองอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อการดาเนินกิจการของบริษทั ก็ได้

- 10 หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติ ม
ข้อ 41. ตราประทับของบริษทั ให้เป็ นดังนี้

