
หนา้ที่ 1 ของหนา้ที่ 19 

 

             (ลงลายมือชื่อ)                                                                          กรรมการ 
                  (นายนรศิ  เชยกล่ิน) 

ข้อบังคับ 

ของ   

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีใ้หเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้ค  าว่า  

"บริษัท" หมายถึง บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีชื่อภาษาองักฤษว่า "S Hotels and Resorts 
Public Company Limited" 

"บริษัทย่อย" หมายถึง (1) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่บริษัทมีอ านาจควบคุมกิจการ หรือ (2) บริษัท
จ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ หรือ (3) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ ากัด ที่อยู่ภายใตอ้ านาจควบคมุกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใตอ้ านาจควบคมุกิจการของบรษิัท
ย่อยตาม (2) ทั้งนี ้ค  านิยามของบริษัทย่อย และอ านาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

"บริษัทร่วม" หมายถึง บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอ านาจควบคุมนโยบาย
ดงักล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมคา้ ทัง้นี ้ค  านิยามของบรษิัทร่วม และอ านาจควบคมุกิจการเป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

"คณะกรรมกำร" หมายถึง คณะกรรมการบรษิัท 

ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นที่มิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บังคบันี ้ ใหถื้อและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด            
ทกุประการ 

(1) นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นวรรคตน้ ใหบ้ริษัทพึงปฏิบัติตามบทบญัญัติของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และที่มีแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหลงั 

(2) ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ใชบ้ังคบักับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน  
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หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศไวใ้นเรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 

หมวดที ่2 
หุ้นและผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 4. นอกจากหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้หุน้ของบรษิัทเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละเท่า ๆ กนั และเป็น
หุน้ชนิดระบชุื่อผูถื้อหุน้  

หุน้ทุกหุน้ของบริษัทตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน และหา้ม           
มิใหผู้ถื้อหุน้หกักลบลบหนีก้บับรษิัท  

 หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุน้ร่วมกันตอ้งตัง้ใหค้นใดคนหนึ่งใน
บคุคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุน้บุริมสิทธิ หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และบริษัทอาจแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได ้  ทั้งนี ้
ภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

ขอ้ 5. ใบหุน้นัน้อย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

(ก) ชื่อบรษิัท 

(ข) เลขทะเบียนบรษิัท และวนัท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนบรษิัท  

(ค) ชนิด มลูค่า เลขท่ีใบหุน้และ จ านวนหุน้ 

(ง) ชื่อผูถื้อหุน้  

(จ) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพไ์วอ้ย่างนอ้ยหน่ึง (1) คนและประทบัตราบรษิัทไวเ้ป็นส าคญั แต่กรรมการจะ
มอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรพัย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งหรือพิมพล์ายมือ
ชื่อแทนโดยไม่ตอ้งประทับตราส าคัญของบริษัทก็ได ้ซึ่งการลงหรือพิมพล์ายมือชื่อเช่นว่านั้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ฉ) วนัเดือนปีที่ออกใบหุน้ 

ขอ้ 6. การลงลายมือชื่อในใบหุน้หรือใบหลกัทรพัยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรพัย์ตามขอ้ 5. กรรมการหรือ
นายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมือชื่อดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจกัร เครื่องคอมพิวเตอร ์หรือประทบัโดยวิธีการอื่น
ใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดก็ได้ 
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ขอ้ 7. บริษัทจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นไว้  ณ 
ส านกังานใหญ่ของบรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทอาจแต่งตัง้ใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ
บุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัทก็ได้ ทั้งนี ้วิธีปฏิบัติที่
เก่ียวกบังานทะเบียนของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนดภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมือชื่อในใบหุน้ หรือใบหลกัทรพัยอ์ื่นใดดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจกัร
หรือใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรป์ระทบั หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ขอ้ 8. บริษัทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัที่นายทะเบียนรบัจดทะเบียนบริษัท หรือนบัแต่วนัที่
บริษัทไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้น ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุน้ที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุน้ที่ออกใหม่ภายหลังจด
ทะเบียนบรษิัท 

หากหุน้ของบรษิัทไดร้บัการจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ให้
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบคุคลอื่นท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท การออกใบหุน้ใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนหลกัทรพัยก์ าหนดภายใตบ้ทบญัญัติของ
กฎหมาย 

ขอ้ 9. ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 8 ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้รษิัทออกใบหุน้ฉบบัใหม่ใหแ้ก่ตนได ้ในกรณีหน่ึงกรณีใดต่อไปนี ้

(1) ใบหุ้นฉบับใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น        
โดยเวนคืนใบหุน้เดิม  

(2) ใบหุน้สญูหาย หรือถกูท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน และหลกัฐาน
อื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิัทว่าใบหุน้ฉบบัเดิมสญูหายหรือถกูท าลาย  

(3) เมื่อมีการโอนหุน้และผูร้บัโอนรอ้งขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของผูร้บัโอนหุน้และมีพยาน
หน่ึง (1) คน ลงลายมือชื่อรบัรองพรอ้มกบัคืนใบหุน้เดิมแก่บรษิัท หรือ 

(4) เมื่อผูถื้อหุน้ตาย หรือลม้ละลาย และบคุคลผูม้ีสิทธิจะไดหุ้น้นัน้ น าใบหุน้มาเวนคืนพรอ้มกบัหลกัฐานที่ชอบ
ดว้ยกฎหมายมาแสดงแก่บรษิัทจนครบถว้น 

เมื่อเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดขา้งตน้ขึน้และผูถื้อหุน้ไดย้ื่นค ารอ้งขอต่อบริษัทพรอ้มกับช าระค่าธรรมเนียมใบหุน้ไม่เกิน
อตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแลว้ บรษิัทจะออกใบหุน้ฉบบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

กรณีตาม ขอ้ (1) (2) และ (4) เมื่อไดม้ีการออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถื้อว่าใบหุน้เก่านัน้เป็นอนัยกเลิก 
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ขอ้ 10. บรษิัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจ าน าหุน้ของบรษิัทเองไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบัเงินปันผล เนื่องจาก
ผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(ข) บรษิัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีที่บรษิัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บรษิัทจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้งซึ่งออกตามความใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ในกรณีที่บริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่าย
ไม่หมดภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช  าระแลว้ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ซือ้คืนและ
จ าหน่ายไม่ได ้

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่าย และการตัดหุน้ที่ซือ้คืน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
เก่ียวขอ้งซึ่งออกตามความในพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 11. การซือ้หุน้ของบริษัทคืนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นหลักทรพัย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้คืนดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10) ของทุน
ช าระแลว้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการอนุมตัิการซือ้หุน้คืนดงักล่าว ทั้งนี ้ในกรณีที่จ  านวนหุน้ที่ซือ้คืนมี
จ านวนเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ บริษัทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุ้น และบรษิัท
จะตอ้งท าการซือ้หุน้คืนภายในหนึ่ง (1) ปีนบัแต่วนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่3 
กำรโอนหุน้ 

ขอ้ 12. หุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุให้บริษัทมีหุน้ที่ถือโดยบุคคลผู้
ไม่มีสญัชาติไทยเกินกว่ารอ้ยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าให้
อัตราส่วนการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนขา้งตน้ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น
บรษิัทรายนัน้ได ้

ทัง้นี ้"บุคคล" ตามขา้งตน้ ใหห้มายถึงบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ขอ้ 13. การโอนหุน้ย่อมมีผลสมบรูณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บัโอน 
และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
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การโอนหุน้จะใชย้นับริษัทไดเ้มื่อบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอกได้
เมื่อบรษิัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้เท่านัน้ 

เมื่อบริษัทพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอน
หุน้ดงักล่าวภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัค ารอ้งขอ หรือหากบรษิัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถกูตอ้งสมบรูณ ์ให้
บรษิัทแจง้แก่ผูย้ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

ในกรณีที่หุน้ของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ใหก้ารโอนหุน้ของบริษัท
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 14. กรณีที่ผูร้บัโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ให้ท าค ารอ้งขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของผูร้บั
โอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรบัรองลายมือชื่อนัน้พรอ้มกับเวนคืนใบหุน้เดิมหรือหลกัฐาน
อื่นใหแ้ก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้
ดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัไดร้บัค ารอ้งขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัค า
รอ้งขอนัน้ 

ขอ้ 15. บรษิัทอาจงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ก็ได ้โดยประกาศ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อนวนังด
รบัลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือในการประชุมผูถื้อหุน้ บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้
เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ 

ขอ้ 16. ในกรณีที่บริษัทไม่ไดใ้ชว้ิธีการงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใตก้ าหนดขอ้ 15 คณะกรรมการอาจก าหนดวนัท่ีผูถื้อ
หุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้วนัท่ีกรรมการก าหนดตามวรรคหนึ่ง ตอ้งเป็นวนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ตอ้งไม่
ก่อนวนัที่คณะกรรมการอนุมตัิใหเ้รียกประชุมผูถื้อหุน้ และเมื่อคณะกรรมการก าหนดวนัเพื่อก าหนดผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
เขา้ประชมุแลว้จะเปล่ียนมิได ้

หมวดที ่4 
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย ์

ขอ้ 17. การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรพัยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาด
รองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ค าว่า "หลักทรัพย"์  ใหห้มายถึง หลกัทรพัยต์ามนิยามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

หมวดที ่5 
คณะกรรมกำร 

ขอ้ 18. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยมีกรรมการอิสระ
อย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน คณุสมบตัิความเป็นอิสระดงักล่าวให้
ยึดตามกฎเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทัง้หมดของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิ และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ้
ขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีสมคัรใจของกรรมการ 
หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 24.  

(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกตอ่บรษิัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึ
บรษิัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 23. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ
ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ให้ก รรมการที่
เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการไดแ้ต่เฉพาะการจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดนัน้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่จ  านวนกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็น
องคป์ระชมุ และใหบ้คุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอ้ 24. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 25. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะ
ครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชมุ แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ  

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียง
เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 27. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือ
จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีดงักล่าว ให้
ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การ
นดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 28. การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้      
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 29. ในการด าเนินกิจการบรษิัท กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน โดยมีคุณสมบตัิตามที่
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ก าหนด เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และ/
หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 30. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้เมื่อมีกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ที่บรษิัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี โดยระบขุอ้เท็จจรงิ
เก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ชื่อของคู่สญัญาและส่วนไดเ้สียของกรรมการในสญัญานัน้ (ถา้มี) 
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(ข) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจ านวนทั้งหมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปี
บญัชี (ถา้มี) 

ขอ้ 31. จ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัทไดน้ัน้ ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญั
ของบรษิัท โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือที่ประชมุคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อ
ผกูกนับรษิัทได ้ 

ขอ้ 32. หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทหรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาก าหนด
และลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ  หรือให้
มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้  

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือลูกจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

ขอ้ 33. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใด ใหป้ฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
ภายใตก้ารควบคมุและก ากบัดแูลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

ขอ้ 34. เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้หรือท่ีประชมุคณะกรรมการทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ในกรณีการเลือกตัง้กรรมการ
ตามขอ้ 19 กรรมการจะประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทหรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของ
บรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทหาได้
ไม่ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น 

ขอ้ 35. บรรดาการซึ่งกรรมการคนหนึ่งไดท้ าไป แมภ้ายหลงัความปรากฏว่าการแต่งตัง้กรรมการคนนัน้มีขอ้บกพรอ่งอยู่บา้งก็
ดี หรือเป็นผูบ้กพร่องดว้ยคุณสมบตัิควรแก่ต าแหน่งกรรมการก็ดี  ใหถื้อว่าการที่ไดท้  านัน้สมบูรณเ์สมือนดงัว่าบุคคล
นัน้ไดร้บัการแต่งตัง้โดยถกูตอ้งและบรบิรูณด์ว้ยคณุสมบตัิของกรรมการ 

หมวดที ่6 
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 
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การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง เขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกันรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้แก่บรษิัท 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้ 
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั  

ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุม
ใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้
ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 39. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น  ณ วันที่
คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สิทธิของบคุคลดงักล่าวย่อมไม่ไดร้บัผลกระทบแมว้่าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนั
ประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูที่เปล่ียนแปลงไปแลว้ 

วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง  (2) เดือน         
แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมการอนุมตัิใหม้ีการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนัหรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เมื่อคณะกรรมการก าหนดวันเพื่อก าหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแลว้จะเปล่ียนแปลงมิได้  เว้นแต่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ให้ถือว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(ข) ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการ  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
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(5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(6) การเลิกบรษิัท 

(7) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 

(8) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ทัง้นี ้ในกรณีของขอ้ 41 (ค) (1) และ (2) ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้และในกรณีที่บรษิัทจะตอ้งไดร้บัมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้
ใหด้  าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยท์ี่
ส  าคญัของบรษิัท 

ขอ้ 42. กิจการที่ที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี ้

(ก) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  

(ข) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 

(ค) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

(ง) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

(จ) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(ฉ) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบญัชี และ 

(ช) กิจการอื่น ๆ 

ขอ้ 43. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายก าหนด   

หมวดที ่7 

กำรก ำกบัดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

ขอ้ 44. ขอ้บงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิัทสามารถก ากบั
ดแูลและบรหิารจดัการกิจการของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้รษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีการ
ปฏิบตัิตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบรษิัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของ
บรษิัท รวมถึงกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนและ
หนีสิ้นของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่าว  
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ในกรณีที่ขอ้บงัคบัตามความในหมวดนีไ้ดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนยัส าคญัหรือมีผล
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที่ในการจัดใหม้ีการประชุม
คณะกรรมการและ/หรือการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมจะจดัประชมุคณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  และ/หรือก่อนการท ารายการ
หรือด าเนินการในเรื่องนัน้ โดยในการนีใ้หบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีการ
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการก ากับ                
ตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         
โดยอนโุลมดว้ย (เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

ขอ้ 45. เพื่อใหบ้ริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้
เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อใหบ้ริษัทมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทัง้ทางตรง
และทางออ้ม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัท กรณีดงัต่อไปนีบ้รษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท (แลว้แต่กรณี) ก่อนที่บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มเขา้ท ารายการ
หรือด าเนินการดงักล่าว  

(1) เรื่องที่จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 

(ก)  การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นตวัแทนของบริษัทในบริษัทย่อย
หรือบรษิัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มดงักล่าว 

เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบันีห้รือคณะกรรมการของบรษิัทจะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหก้รรมการและ
ผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดต้ามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารรายดัง   
กล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) 

อนึ่ง กรรมการและผูบ้ริหารขา้งตน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อตอ้งเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  (White List) และมี
คุณสมบตัิ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 
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(ข)  การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุน  
จดทะเบียน และ/หรือทนุช าระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อ
หุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกิน
กว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณประจ าปีของบรษิัทย่อยซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

(ค) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบรษิัทย่อย 

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยส าคัญตาม  
ขอ้ 45 (2) (จ) ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด    
เวน้แต่ก าหนดไวใ้นสายการบงัคบับญัชา (Line of Authority) ของบรษิัทย่อย 

(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผูส้อบบัญชีดงักล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสังกัดส านกั
งานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผูส้อบ
บัญชีของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทย่อยจะตอ้งสงักดัส านกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รายการตัง้แต่ขอ้ 45 (1) (ช) ถึงขอ้ 45 (1) (ญ) นีเ้ป็นรายการที่ถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการ
จะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้  
กรรมการรายดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกับเรื่องดงักล่าวเสียก่อน ทั้งนี ้ตอ้งเป็น
กรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยน า
หลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือเรื่อง การไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (แลว้แต่กรณี) 
มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษิัท ซึ่งรายการดงัต่อไปนี ้คือ 

(ช) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความ  
เสียหายแก่บรษิัทย่อย 

2) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
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3) การซือ้หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือ 
บางส่วนท่ีส าคญั  

5) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทย่อย หรือการรวมกจิการของบรษิัท
ย่อยกบับคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

6) การเช่า หรือใหเ้ชา่ซือ้กจิการหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับรษิัทย่อยใหต้อ้ง
รบัภาระทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บคุคลอื่น
ในจ านวนที่มีนยัส าคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินระหว่างบริษัท 
และบรษิัทย่อย 

(ฌ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 

(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยและเป็นรายการท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทย่อย
อย่างมีนยัส าคญั 

(2) เรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อ
ค านวณขนาดของรายการท่ีบรษิัทย่อยเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรือขนาดของ
บริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้ง
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรื่อง การท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั หรือเรื่อง การไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่
ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุน  
จดทะเบียน และ/หรือทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ  
ผู้ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ  
บริษัท ทัง้ทางตรงหรือทางออ้มในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือ
น้อยกว่าสัดส่วนที่ ก าหนดในกฎหมายซึ่ งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลท าให้บริษัท  
ไม่มีอ  านาจควบคมุบริษัทย่อยนัน้ ทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบ
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กบัขนาดของบรษิัท และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทั 
(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดย
อนโุลม) 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะ
เลิกนัน้เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย ์เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์าบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ง)  รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบรษิัท
ย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเขา้ท า
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัย ์เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(จ) การแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับขอ ง 
บรษิัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบรษิัท ในท่ีประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่ อย  และ /หรือที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้นของบริษัทย่ อย  หรือการจ่ าย เ งิน ปันผล 
ของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

ขอ้ 46. กรรมการของบรษิัทจะตอ้งด าเนินการใหบ้รษิัทย่อยมีระบบควบคมุภายใน ระบบบรหิารความเส่ียง และระบบป้องกนั
การทุจริต รวมถึงก าหนดใหม้ีมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรดักมุเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มจะเป็นไปตาม
นโยบายของบรษิัท  ขอ้บงัคบัในหมวดที่ 7 นีร้วมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียน รวมถึงประกาศ  ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่ างแท้จริงและ
ติดตามใหบ้ริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยส าคัญอื่นใดต่อบริษัท และด าเนินการต่าง  ๆ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหมวดที่ 7 นี ้
อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 
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หมวดที ่8 
กำรบัญชี กำรเงนิ และกำรสอบบัญช ี

ขอ้ 47. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการท าและเก็บรกัษาสมดุบัญชี  ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชี
ของบรษิัท 

ขอ้ 49. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ             
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้งจัดให้มีผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

ขอ้ 50. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(ก) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแลว้  พรอ้มทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ           
ผูส้อบบญัชี และ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 51. ใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีนัน้
ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้ีก  

ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ในบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีมีอ  านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรพัยสิ์น
และหนี ้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท  ในการนี ้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด  ารงต าแหน่งหน้าที่ใด  ๆ  ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทตามที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ผูส้อบบญัชี 

ขอ้ 53. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทนุ 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงานและเอกสาร
ทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หมวดที ่9 
เงนิปันผลและเงนิส ำรอง 

ขอ้ 54. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงิน
ปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิัทออกหุน้บรุมิสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิ
รบัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้ 

เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคส่ี การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 55. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทุนส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินส ารองอื่น ๆ 
ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบรษิัทก็ได ้

หมวดที ่10 

กำรเพิ่มทนุ 

ขอ้ 56. บรษิัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ การออกหุน้ดงักล่าวจะกระท าไดเ้มื่อ 

(ก) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่หมด หุน้ที่เหลือ
ตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
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(ค) น ามตินัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 57. หุน้ที่ออกตามขอ้ 56 จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนที่ผูถื้อหุน้
แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนกไ็ด ้ทัง้นีต้ามมติของ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หมวดที ่11 
ตรำประทับ  

ขอ้ 58. ตราประทบัของบรษิัทเป็นดงันี ้

  


