
หน้า 1 ของจํานวน 9 หน้า   

(ลงลายมือช่ือ)  กรรมการผู้ขอจดทะเบียน 

                 (       นายเซงิ ว ูล ี      นางจนัทร์จิรา  สมคัรไทย       )                         
 

ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อนิดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จาํกัด (มหาชน) 

ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) เว้นแต่จะได้กําหนดไว้ 

เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้

ข้อ 3. ข้อความอ่ืนใดท่ีมิได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน

จํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใช้บังคับหรือ

เก่ียวข้องกบัการดําเนินกิจการของบริษัท 

หมวดที่ 2 

หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัมีมลูคา่หุ้นละเทา่ๆ กนัและเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น 

หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตวัเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตวัเงิน ผู้จองหุ้นหรือ 

ผู้ซือ้หุ้นจะขอหกักลบลบหนีก้บับริษัทไมไ่ด้ 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบคุคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุ้นร่วมกันต้องแต่งตัง้ให้บคุคลใน

จํานวนนัน้แตเ่พียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญั หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดก็

ได้ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต  

ข้อ 5. ใบหุ้ นทุกใบของบริษัทจะระบุช่ือผู้ ถือหุ้ น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือและประทบัตราของบริษัทไว้ แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 

ข้อ 6. การลงลายมือช่ือในใบหุ้ นหรือใบหลักทรัพย์อ่ืนใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์อาจลงลายมือช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจกัร ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หรือประทบัโดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กําหนดก็ได้ 

บริษัทจะต้องเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ท่ีว่านัน้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้
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บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบตัิท่ี

เก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์กําหนด 

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือ 

นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือออกจําหน่ายหุ้นท่ี 

ออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 8. ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดชํารุด หรือลบเลอืนในสาระสาํคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททําการออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบับใดสญูหายหรือถูกทําลาย ผู้ ถือหุ้นจะต้องนําหลกัฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

ตํารวจ หรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

ในทัง้สองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทอาจเรียก

ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนัน้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินกว่าอตัราท่ีกฎหมาย

กําหนดไว้ 

ใบหุ้นท่ีสญูหาย ลบเลอืน หรือชํารุดซึง่ได้มีการออกใบหุ้นใหมแ่ทนให้แล้ว ให้ถือวา่ใบหุ้นเก่านัน้เป็นอนัยกเลกิ 

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไมเ่ห็นด้วยกบัมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนมุตัิการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ

คลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้ นท่ีซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีบริษัท 

ไมจํ่าหนา่ยหรือจําหนา่ยหุ้นท่ีซือ้คืนไมห่มดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทนุท่ีชําระแล้ว 

โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นท่ีจําหนา่ยไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้ นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตัดหุ้ นท่ีซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 10. การซือ้หุ้ นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีบริษัทมีสถานะเป็น 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซือ้หุ้นดงักลา่วมีจํานวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทนุชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว 
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หมวดที่ 3 

การโอนหุ้น 

ข้อ 11. หุ้นของบริษัทยอ่มโอนกนัได้อยา่งเสรีโดยไมม่ีข้อจํากดั 

ข้อ 12. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุช่ือผู้ รับโอน และลงลายมือช่ือของผู้ โอน  

กบัผู้ รับโอนและทําการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 

การโอนหุ้ นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้ รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้ นแล้ว แต่จะใช้ยัน

บคุคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นแล้วเทา่นัน้ 

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว

ภายในสิบสี่ (14) วนั นับแต่วันท่ีได้รับคําร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์  

ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคําร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําร้องขอ 

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 13. กรณีท่ีผู้ รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม ่ให้ทําคําร้องขอต่อบริษัทโดยทําเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือ

ของผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนัน้พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้น

เดิมหรือหลกัฐานอ่ืนให้แก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นวา่การโอนหุ้นนัน้ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัท

ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับคําร้องขอและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 

หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับคําร้องขอนัน้ 

หมวดที่ 4 

การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนหรือบคุคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การโอนหลกัทรัพย์อ่ืนตามท่ีได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือตลาดรองอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คําว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
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ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชุมเป็น 

ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น

อัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 

หนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหนง่อีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน  

สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20. 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันท่ี 

ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง 

ไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย

กวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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ข้อ 21. ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคล

ซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต ่

วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู ่

ในตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของ

จํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจํานวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป

จนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้

เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้าง

ของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการ 

ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ และมีรองประธานกรรมการอยู ่

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แต่ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นท่ีประชุมนัน้

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน 

การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม 

ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 26. ในการดําเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ

บริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
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ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือ 

เข้าเป็นหุ้ นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือ 

เป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่เข้าทําเพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้ 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  

ในสัญญาใดท่ีบริษัททําขึน้ หรือในกรณีท่ีจํานวนหุ้ นหรือหุ้ นกู้ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือท่ีกรรมการ 

ถืออยูม่ีจํานวนท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลง 

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของ

บริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการกําหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินิจ

ของประธานกรรมการ 

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา

สาํคญัของบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจํานวนและช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษัทได้ 

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต ่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ (1) หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ย

ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง

เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ิบห้า 

(45) วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า 

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ 

ในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ 

ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนั

ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ 

ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้ น 

ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียก

นดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) 

วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมา

เป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่น 

ได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง

เลอืกตัง้กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี

สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบั

บคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที่ 7 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 37. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ี 

เก่ียวข้อง และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน  

อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบงบดลุและงบกําไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

(1) สาํเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพ่ือประกอบรายงาน 
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ข้อ 41. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 42. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน

ทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชีมีอํานาจสอบถาม

กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคล

เหลา่นัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 43. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่ง

รายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

หมวดที่ 8 

เงนิปันผลและเงนิสาํรอง 

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกําหนดให้ 

หุ้ นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้ นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามท่ีกําหนดไว้ โดยการจ่าย 

เงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ลงมต ิแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้

ในหนงัสอืพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ 

ทนุจดทะเบียน 

หมวดที่ 9 

บทเพิ่มเติม 

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดงัท่ีประทบัไว้นี ้

 


