
ข้อบงัคบั 

ของ 

บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
 

หมวดท่ี 1  บททัว่ไป 

 

 ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า  ขอ้บงัคบัของ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 

 ขอ้ 2.  ค าว่า “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี้ หมายถงึ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) หรอืใชภ้าษาองักฤษ

ว่า “Khon Kean Sugar Industry Public Company Limited” 
 

 ขอ้ 3.  ขอ้ความอื่นที่มไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี้  ใหถ้ือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท

มหาชนจ ากดัทุกประการ 

  

หมวดท่ี 2  กำรออกหุ้นและกำรโอนหุ้น 

 

 ขอ้ 4.  หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัและเป็นหุน้ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหุน้  หุน้แต่ละหุน้ของบรษิทัจะต้องช าระดว้ย

เงนิ  หรอืดว้ยทรพัยส์นิอื่นนอกจากตวัเงนิครัง้เดยีวจนเตม็มลูค่าหุน้ 

 

 ในการช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้จะขอหกักลบลบหนี้กบับรษิทัไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษิทัปรบัโครงสรา้งหนี้

โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่

ก าหนดในกฎกระทรวงเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว 

 

 หุน้ของบรษิทัจะแบ่งแยกมไิด ้ถา้บุคคลตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปหรอืจองซือ้หุน้ร่วมกนั  ต้องแต่งตัง้ใหค้นหนึ่ง

ในบุคคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืผูจ้องซือ้หุน้แลว้ แต่กรณี 

 

 บรษิทัอาจออกหุ้นกู ้หุน้แปลงสภาพ หุน้บุรมิสทิธ ิหรอืหลกัทรพัย์อื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยเ์สนอขายแก่ประชาชนหรอืบุคคลใดได ้ และบรษิทัอาจแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืหลกัทรพัย์

แปลงสภาพอื่นใดเป็นหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธ ิหรอือาจะแปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุ้นสามญั ทัง้นี้ ภายใต้บงัคบั

บทบญัญตัขิองกฎหมาย 

 

 ขอ้ 5.  บรษิัทจะออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนัที่นายทะเบียนรบัจดทะเบียนบรษิัท  

หรอืนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นในกรณีจ าหน่ายหุน้ทีเ่หลอืหรอืทีอ่อกใหม่ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั 
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 ใบหุ้นของบรษิัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรอืพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน อย่างไรก็ตาม 

กรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งหรอืพมิพล์ายมอืชื่อ

แทนกไ็ด ้ ซึง่การลงหรอืพมิพล์ายมอืชื่อดงักล่าวนัน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

 ขอ้ 6.  หุน้ของบรษิทัสามารถโอนไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั  เวน้แต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุใหม้คีนต่างดา้วถอืหุ้น

อยู่ในบรษิทัเกนิกว่ารอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 

 

 ขอ้ 7.  ภายใต้บงัคบัของขอ้ 6. ของข้อบงัคบัฉบบันี้  การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น  

โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอน  และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

 

 การโอนหุ้นนัน้จะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รบัค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  และจะใช้ยัน

บุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้แลว้ 

 

 เมื่อบริษัทได้รบัค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว  หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตาม

กฎหมาย  ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้ภายในสบิสี ่(14) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอ หรอืหากเหน็ว่าการโอนหุน้

ไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์ ใหแ้จง้แก่ผูย้ ื่นค ารอ้งภายในเจด็ (7) วนั 

 

 เมื่อหุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 ในกรณีที่บรษิัทมอบหมายให้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบยีนหุ้นของ

บรษิทั วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบังานทะเบยีนหุน้ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนหุน้ก าหนด 

 

 ขอ้ 8.  ใบหุน้ฉบบัใดลบเลอืนหรอืช ารุดในสาระส าคญั ผู้ถอืหุ้นอาจขอใหบ้รษิัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น

โดยเวนคนืใบหุน้เดมิ ในกรณีนี้ ใหบ้รษิทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในสิบสี ่(14) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอ  ใน

กรณีที่ใบหุ้นสญูหายหรอืถูกท าลาย ผู้ถอืหุ้นจะต้องน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บรษิัท           

ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสบิสี่ (14) วนันับแต่วนัที่ได้รบัค าขอ  และผู้ถือหุ้นได้แสดงหลกัฐ าน

ดงักล่าวขา้งตน้ต่อบรษิทั 

 

 ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นตายหรอืล้มละลาย  บุคคลผู้มสีทิธจิะไดหุ้้นนัน้หากน าใบหุน้มาเวนคนืพรอ้มกบัหลกัฐานที่

ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บรษิัทครบถ้วนแล้ว  บรษิัทจงึจะลงทะเบยีนเป็นผู้ถอืหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 

หนึ่ง (1) เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหลกัฐานดงักล่าว 

 

 ขอ้ 9.  บรษิทัอาจเรยีกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุน้ทีสู่ญหาย ลบเลอืน หรอืช ารุด หรอืใน

การที่ผู้ถอืหุน้ขอส าเนาทะเบยีนผู้ถอืหุน้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนพรอ้มค ารบัรองของบรษิทัได้ตามอตัราที่กฎหมาย

ก าหนด 
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 ขอ้ 10.  บรษิทัอาจงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ในระหวา่งยีส่บิเอด็ (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ก็

ได้  โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบรษิัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสบิสี ่

(14) วนัก่อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

 ขอ้ 11.  บรษิัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรอืรบัจ าน าหุ้นของบรษิัทเองไม่ได้ อย่างไรกด็ี ในส่วนที่เกี่ยวกบัการที่

บรษิทัเป็นเจา้ของหุน้ของตนเองไม่ไดน้ัน้  มใิหน้ ามาบงัคบัใชใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทอาจซือ้หุ้นคนืจากผูถ้ือหุ้นที่ออกเสยีงไม่เหน็ด้วยกบัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น  ซึ่ งแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของบรษิัทเกี่ยวกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน  และสทิธใินการรบัเงนิปนัผล ซึ่งผู้ถอืหุ้นเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความ

เป็นธรรม 

 (2)  บรษิทัอาจซือ้หุน้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิ  เมื่อบรษิทัมกี าไรสะสมและสภาพคล่องสว่นเกนิ  และการซือ้

หุน้นัน้ไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปญัหาทางการเงนิ 

 

 เมื่อหุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ในการซือ้หุน้ของบรษิทัคนื  

ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  ยกเวน้การซื้อหุ้นคนืดงักล่าวมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละสบิ (10) ของทุน

ช าระแลว้  ใหค้ณะกรรมการมอี านาจอนุมตักิารซือ้หุน้คนืดงักล่าว 

 

 หุ้นที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและสทิธใินการรบัเงนิปนัผลดว้ย 

 

 หุน้ทีบ่รษิัทซื้อคนื  บรษิทัจะต้องจ าหน่ายออกไปภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  ถ้าไม่จ าหน่าย

หรอืจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาทีก่ าหนด  ใหบ้รษิทัลดทุนทีช่ าระแลว้โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนสว่นทีจ่ าหน่ายไม่ได้ 
 

 การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว 

 

หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร 

 

 ขอ้ 12.  คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่

หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการของบรษิัทจะต้องเป็นผู้มี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

 ขอ้ 13.  การเลอืกตัง้คณะกรรมการโดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้  ใหใ้ช้คะแนนเสยีงขา้งมาก  และใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

 (1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง  

 (2)  ให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั ้งนี้ ในการออก

เสยีงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนทีผู่ถ้อืหุน้นัน้
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มอียู่ตาม (1) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้ บุคคลซึ่ง

ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี  ในกรณีที่

บุคคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึจะมใีหป้ระธานในทีป่ระชุม

เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

 ข้อ 14.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง        

ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 

 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้  ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการทีอ่อก

ตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 
 

 ขอ้ 15.  กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็น

หลกัเกณฑ ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้ และนอกจากนัน้

ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบบรษิทั 

 

 ตามความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสทิธิของพนักงานหรอืลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบัเลือกตัง้เป็น

กรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

 

 ขอ้ 16.  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 (1)  ตาย 

 (2)  ลาออก 

 (3)  ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 (4)  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

 (5)  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 

 ขอ้ 17.  กรรมการจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบั

ผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่าง

เดยีวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

 

 ขอ้ 18.  กรรมการต้องแจง้ให้บรษิัททราบโดยไม่ชกัชา้หากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญา

ใดๆ ทีบ่รษิทัท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุน้หรอืหุ้นกูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอืบรษิทั

ในเครอื 
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 ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกจะมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลา

ออกไปถงึบรษิทั 

 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 
 

 ขอ้ 20.  ภายใต้บงัคบัขอ้ 21. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  

ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน

ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

 

 ขอ้ 21.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลอืน้อยจนกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม  ให้กรรมการที่

เหลอือยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการไดเ้ฉพาะการจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการแทน

ต าแหน่งทีว่่างทัง้หมดเท่านัน้ 

 

 การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1)  เดอืนนับแต่วนัทีจ่ านวนกรรมการว่างลงเหลอืน้อยกว่า

จ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม  และบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระที่ยงั

เหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน 

 

 ขอ้ 22.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 ขอ้ 23.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา

เหน็สมควร  จะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

กรรมการหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได ้

 

 ข้อ 24.  คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้  ประธานกรรมการหรือ

กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการโดยสถานทีท่ีป่ระชุมนัน้อาจประชุม

กนั ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัหรอืจงัหวดัอื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรอืในต่างประเทศ 

 

 กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการได้  ในกรณี

ดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสบิสี ่(14) 

วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
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 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท  

จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 
 

 ข้อ 25.  ในการประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 

หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มรีองประธาน

กรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

ในทีป่ระชุม 

 

 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงใน

การลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใด  ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนั  ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

 ข้อ 26.  ให้กรรมการสอง (2) คนเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ  และประทับตราส าคัญของบริษัท  

คณะกรรมการมอี านาจก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั 

 

 ขอ้ 27.  กรรมการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ 

 

 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ  หรอื

อาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจและ/หรอืภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร  และคณะกรรมการ

อาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

 

หมวดท่ี 4 กำรประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

 ขอ้ 28.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้  ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ 

(1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย  

ในกรณีนี้ ใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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 ขอ้ 29.  ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดระชุม ระบุ สถานที่ วนั เวลา 

ระเบยีบวาระการประชุม  และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร  โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว  และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์

ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั  

 

 ในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามารถจดัประชุม ณ ท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงานแห่งใหญ่ของบรษิัท หรอืจงัหวดัอื่น

ทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 ขอ้ 30.  ในการประชุมผูถ้ือหุ้น  ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการ

ประชุมกไ็ด ้ หนังสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีน

ก าหนด 

 

 หนังสอืมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรอืผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รบัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชุม 

 

 ขอ้ 31.  ในการประชุมผู้ถอืหุน้  ต้องมผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยีส่บิหา้ (25) คน และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  หรอืมี                   

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับ

รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง  จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่

มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ        

การประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่  

และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง

ครบองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มปีระธานกรรมการ หรอืประธาน

กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธาน  ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได ้ ให้ผูถ้อืหุ้นซึง่มาประชุมเลอืก                                

ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  โดยในการออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้ 32 

 

 ขอ้ 32.  ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง  และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้

ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 (1)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามคีะแนน

เสยีงเท่ากนั  ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
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 (2)  ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  (ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

  (ข)  การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืบรษิทัจ ากดัมาเป็นของบรษิทั 

(ค)  การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั    

      การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั  หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยม ี   

      วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ)  การเพิม่หรอืลงทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ)  การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 

 ขอ้ 33.  กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

  (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัใน 

รอบปีทีผ่่านมา 

  (2)  พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนของบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

  (3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

  (4)  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนการทีอ่อกตามวาระ 

  (5)  พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี

  (6)  กจิการอื่นๆ 

 

 ขอ้ 34.  เมื่อบรษิัทได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว  ในกรณีที่บรษิัทหรอืบรษิัทย่อยตกลงเขา้ท า

รายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยตาม

ความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของ

บรษิัทจดทะเบยีน หรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์สนิของบรษิทัจดทะเบยีนแลว้แต่กรณี  ใหบ้รษิัทปฏบิัติ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 

 

หมวดท่ี 5 กำรบญัชี กำรเงิน  และกำรสอบบญัชี 

 
 ขอ้ 35.  รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ต้นในวนัที ่1 พฤศจกิายน  และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 

 

 ขอ้ 36.  บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาบญัช ี ตลอดจนการสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการสอบ

บญัชแีละกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  และตอ้งจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบสบิสอง (12) 

เดอืนอนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
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 ขอ้ 37.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนน้ี  คณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

 ขอ้ 38.  คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมประจ าปี 

  (1)  ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้  พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชขีองผูส้อบบญัช ี

  (2)  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี 6 เงินปันผลและเงินส ำรอง 

 
 ขอ้ 39.  หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร  ซึง่รวมถงึก าไรสะสมในกรณีที่

บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่  หา้มใิหจ้่ายเงนิปนัผล 

 

 เงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิัทก าไรสมควร

พอทีจ่ะเช่นนัน้  และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้  ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 ในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้ หรอืบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนแลว้  บรษิทั

จะจ่ายเงนิปนัผลทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้กไ็ด ้ 

 

 การจ่ายเงนิปนัผล  ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวจากจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์

เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

 

 ขอ้ 40.  บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี  หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน

จดทะเบยีน  นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งต้นแล้ว  คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นลงมตใิห้จดัสรรเงนิ

ส ารองอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควรเพื่อการด าเนินกจิการของบรษิทักไ็ด้ 
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หมวดท่ี 7 บทเพ่ิมเติม 

 

ขอ้ 41.  ตราประทบัของบรษิทัใหเ้ป็นดงันี้ 

 

 
 

 

 

 


