
 

 ข้อบังคบั 

ของ 

บริษัท เจริญอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

________________________________________________ 

 

หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเ้รียกว่า ขอ้บงัคบัของ บรษิัท เจรญิอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้ ค  าว่า “บริษัท” หมายถึง บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) 

ขอ้ 3. หากขอ้บงัคบันีม้ิไดต้ราไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหน้ าบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัมาใชบ้งัคบั และ
หากหุน้ของบรษิัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหน้ าความในพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยม์าใชด้ว้ย 
 

หมวดที ่2 
หุ้นและผู้ถือหุน้ 

 
ขอ้ 4. หุน้ของบรษิัททัง้หมดเป็นหุน้สามญัมีมลูค่าหุน้ละเท่า ๆ กนั และเป็นหุน้ชนิดระบชุื่อผูถื้อหุน้ 
 หุน้ทกุหุน้ของบรษิัทตอ้งช าระค่าหุน้ครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าดว้ยตวัเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน 
 หุน้ของบริษัทจะแบ่งแยกไม่ได ้ถา้บุคคลตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปจองซือ้หรือถือหุน้ร่วมกัน ตอ้งตัง้ใหค้นใดคนหน่ึง
ในบคุคลเหล่านัน้เป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 บรษิัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน้สามญั หุน้บรุมิสิทธิ หุน้บรุมิสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลง
สภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรพัยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และบรษิัทอาจแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัก็ได ้ ทัง้นี ้ภายใต้
บทบญัญัติของกฎหมาย 

ขอ้ 5.  ใบหุน้ทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผูถื้อหุน้ และมีกรรมการอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือชื่อไว ้แต่ทัง้นี ้
บริษัทหรือคณะกรรมการอาจมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
เป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือชื่อในใบหุน้แทนก็ได ้ 

ขอ้ 6.  การลงลายมือชื่อในใบหุน้หรือใบหลกัทรพัยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยด์งักล่าว กรรมการหรือ
นายทะเบียนหลกัทรพัยอ์าจลงลายมือชื่อดว้ยตนเอง หรือใชเ้ครื่องจกัร ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร ์หรือประทบัโดยวิธีการอื่นใด
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดก็ได ้

 บริษัทจะตอ้งเก็บรกัษาสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ที่ว่านัน้
ไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทอาจมอบหมายให ้บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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                      ลงลายมือชื่อ .............................................................................................. (กรรมการ) 

(                                                                                            ) 

เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัทก็ได ้และในกรณีที่บรษิัทมอบหมายให ้บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทแลว้ วิธีปฏิบตัิที่เก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียน
หลกัทรพัยก์ าหนด 

ขอ้ 7. บรษิัทจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรบัจดทะเบียนบรษิัท หรือนบัแต่วนัท่ี
บริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้น ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายหุน้ที่เหลือหรือออกจ าหน่ายหุน้ที่ออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียน
บรษิัท  

ขอ้ 8. ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษัทท าการออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้โดยเวนคืนใบหุน้เดิม 

 ในกรณีที่ใบหุน้ฉบบัใดสญูหายหรือถกูท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อเจา้พนกังานต ารวจหรือ
หลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิัท 

 ในทัง้สอง (2) กรณี บริษัทจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เดิมจากผูถื้อหุน้นัน้ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนด 

 ใบหุน้ท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือช ารุดซึ่งไดม้ีการออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถื้อว่าใบหุน้เก่านัน้เป็นอนัยกเลิก  

ขอ้ 9. บรษิัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจ าน าหุน้ของบรษิัทเองไม่ได ้ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) บริษัทอาจซือ้คืนหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบรษิัทในส่วนที่เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบัเงินปันผล เนื่องจากผู้ ถือหุน้ท่ีออก
เสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(ข) บรษิัทอาจซือ้หุน้คืนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีที่บรษิัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซือ้หุน้คืนนัน้ไม่เป็นเหตใุหบ้รษิัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี ้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะตอ้งจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่เก่ียวขอ้งซึ่ง ออกตาม
ความในพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั ในกรณีที่บรษิัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่ก าหนด บรษิัท
จะด าเนินการลดทนุท่ีช าระแลว้ โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีซือ้คืนและจ าหน่ายไม่ได ้ 

การซือ้หุน้คืน การจ าหน่าย และการตดัหุน้ท่ีซือ้คืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ที่เก่ียวขอ้งซึ่งออกตามความในพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 10. การซือ้หุน้ของบรษิัทคืนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีที่บรษิัทมีสถานะเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและการซือ้หุน้คนืดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10) ของทนุช าระแลว้ 
ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบรษิัทในการอนุมตัิการซือ้หุน้คืนดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ จ  านวนหุน้ท่ีซือ้คืนมีจ านวน
เกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุช าระแลว้ บรษิัทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อนที่บรษิัทจะท าการซือ้
หุน้คืน  
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                      ลงลายมือชื่อ .............................................................................................. (กรรมการ) 

(                                                                                            ) 

 
หมวดที ่3 
การโอนหุน้ 

 
ขอ้ 11. หุน้ของบรษิัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหบ้รษิัทมีหุน้ท่ีถือโดยบุคคล
ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่ารอ้ยละส่ีสิบเก้า (49) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด การโอนหุน้รายใดที่จะท าให้
อตัราส่วนการถือหุน้ของบคุคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยของบรษิัทเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้บรษิัทราย
นัน้ได ้ 

 ทัง้นี ้“บคุคล” ตามขา้งตน้ ใหห้มายถึง บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 

ขอ้ 12. การโอนหุน้ย่อมมีผลสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้อนกับผูร้บั
โอน และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

 การโอนหุน้จะใชย้นับรษิัทไดเ้มื่อบรษิัทไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับคุคลภายนอกได้
เมื่อบรษิัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้เท่านัน้  

 เมื่อบริษัทพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการ
โอนหุน้ดงักล่าวภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ หรือหากบรษิัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถกูตอ้งสมบรูณ ์ให้
บรษิัทแจง้แก่ผูย้ื่นค าขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ  

 ในกรณีที่หุน้ของบริษัทเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ใหก้ารโอนหุน้ของ
บรษิัทเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ขอ้ 13. กรณีที่ผูร้บัโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้ าค ารอ้งขอต่อบริษัท โดยท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อของ
ผูร้บัโอนหุน้ และมีพยานอย่างนอ้ยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรบัรองลายมือชื่อนัน้ พรอ้มกบัเวนคืนใบหุน้เดิมหรือหลกัฐาน
อื่นให้แก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น
ดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้ง
ขอนัน้ 

ขอ้ 14. บริษัทอาจงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ก็ได ้โดย
ประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่นอ้ยกว่าสิบส่ี (14) วนัก่อน
วนังดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้ หรือในการประชมุผูถื้อหุน้ บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหเ้ป็นไปตามที่ปรากฏ
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ 
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หมวดที ่4 
การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 15. การออกหลกัทรพัย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรพัยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 การโอนหลกัทรพัยอ์ื่นตามที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ
ตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ค าว่า “หลักทรัพย”์ ให้หมายถึง หลักทรัพยต์ามค านิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ 

 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 
 
ขอ้ 16. ใหบ้รษิัทมีคณะกรรมการของบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน 
โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมด คณุสมบตัิความเป็นอิสระดงักล่าวยึดตามกฎเกณฑ์
ของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทัง้หมดของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่
กฎหมายก าหนด  

 กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้  

ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี ้
ขาด  

ขอ้ 18. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของ
กรรมการ 

 หากกรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวน กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ง) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 22.  
(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบรษิัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือนอ้ยกว่า
สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงจนจ านวนกรรมการเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการที่
เหลืออยู่จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทัง้หมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่
จ  านวนกรรมการว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนที่จะเป็นองคป์ระชุม และบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนอยู่ในต าแหน่ง
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอ้ 22. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้
รองประธานกรรมการมีหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
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ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง
จะครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่การประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) 
เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 กรรมการตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีดงักล่าว 
ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่
วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบรษิทั จะแจง้
การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 26. การประชุมคณะกรรมการ สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดโ้ดยด าเนินการตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

ขอ้ 27. ในการด าเนินกิจการบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของ
บรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

 คณะกรรมการอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของ
บริษัทหรือปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใตก้ารควบคุมและก ากับดแูลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
กรรมการหรือบุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน เป็น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ตอ้งเป็นผู้มีความรูด้า้นบัญชีและการเงิน โดยมี
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีการพิจารณาข้อขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และจัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด และ/หรือท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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ขอ้ 28. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทหรือเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากัด
หรือบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นใดที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าเขา้
ท าเพื่อประโยชนต์นเองหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 
ขอ้ 29. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้เมื่อมีกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ท่ีบรษิัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี โดยระบขุอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลกัษณะของสญัญา ชื่อของคู่สญัญาและส่วนไดเ้สียของกรรมการในสญัญานัน้ (ถา้มี) 

(ข) ถือหุน้หรือหุน้กูใ้นบรษิัทและบรษิัทในเครือ โดยระบจุ านวนทัง้หมดที่เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชี 
(ถา้มี) 

ขอ้ 30. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท ทัง้นี ้
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

ขอ้ 31. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม (2 / 3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้ นอกจากนี ้ กรรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของ
บรษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 
หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด
จะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและ
เหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผู้
ถือหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กันหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วนั
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                      ลงลายมือชื่อ .............................................................................................. (กรรมการ) 

(                                                                                            ) 

ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัท
ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้แก่บรษิัท 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนัประชุม ทั้งนีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 ทั้งนี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และ
ในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมี
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกา รออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ โดยมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

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

(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
(4) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท  
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(6) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(7) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(8) การควบหรือเลิกบรษิัท 
(9) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 
(10) การปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

(ง) ในกรณีที่มีกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไวเ้ก่ียวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวาระการประชมุใดที่
ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ และไม่เขา้ข่ายตามขอ้ (ก) (ข) และ (ค) ขา้งตน้ ใหถื้อคะแนนเสียงตามกฎเกณฑ์
ดงักล่าว 

ขอ้ 37. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงันี ้

(ก) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(ข) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(ค) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 
(ง) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(จ) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของบญัชี และ 
(ช) กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี

 
ขอ้ 38. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 39. บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาสมดุบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
และตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุนอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของ
บรษิัท 
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ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบ
ดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(ก) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชี และ 

(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 
ขอ้ 42. ใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัท และก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีนัน้ 
ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้ีก  

 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ในบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณา
จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 43. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้รายจ่าย  ตลอดจน
ทรพัยสิ์นและหนีสิ้นของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาท าการของบริษัท  ในการนี ้ใหผู้ส้อบบัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ 
พนกังาน ลกูจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคลเหล่านั้นชีแ้จงขอ้เท็จจริง
หรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทได ้ตามที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 

ขอ้ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ที่มี การพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

หมวดที ่8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

 
ขอ้ 45. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่าย      
เงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้
บรุมิสิทธิรบัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้ 
 เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคส่ี การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
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 ในกรณีที่บริษัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได  ้
 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 
ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
 

หมวดที ่9 
การเพิ่มทนุ 

 
ขอ้ 47. บรษิัทจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ่มขึน้ การออกหุน้ดงักล่าวจะกระท าได้
เมื่อ 

(ก) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่หมด หุน้ที่เหลือตอ้ง
เป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 

(ข) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลงัจากไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และ 

(ค) น ามตินัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 หุน้ท่ีออกตามขอ้ 47. จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามส่วนจ านวนที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอื่นไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็ได ้ทัง้นีต้ามมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

หมวดที ่10 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

ขอ้ 48. ขอ้บงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงคท์ี่จะก าหนดมาตรการและกลไกในการก ากบัดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้  
ทางตรงและทางออ้ม พรอ้มก าหนดมาตรการในการติดตามการบรหิารงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม 

เพื่อประโยชนใ์นการตีความภายใตห้มวดนี ้ "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แลว้แต่
กรณี) ที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัท ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามขอ้ก าหนดของขอ้ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และรวมถึงที่จะไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติมในอนาคต หรือตามค านิยามอื่นที่จะไดม้ีการประกาศมาใชบ้งัคบัแทนที่ 
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ในกรณีที่ขอ้บังคบัตามความในหมวดนีไ้ดก้ าหนดใหก้ารท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ  ซึ่งมีนัยส าคญัหรือมีผลต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  เป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  (แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ ในการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องดงักล่าวก่อนที่
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจะจดัประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ประชุมผูถื้อหุน้ของตนเอง  (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนุมตัิก่อนการท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนัน้ ในการนี ้ใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
ขั้นตอน และวิธีการที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนประกาศ 
ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต์่าง ๆ ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมดว้ย 
(เท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง 

ขอ้ 49.  หากมิไดม้ีการก าหนดในขอ้บงัคบัไวเ้ป็นอย่างอื่น กรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (แลว้แต่กรณี) ตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัท 

(ก) การแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มอย่างนอ้ยตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มดงักล่าว  

เวน้แต่ขอ้บงัคบัฉบบันี ้หรือคณะกรรมการของบรษิัท จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
ที่บรษิัทแต่งตัง้หรือเสนอชื่อมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วมไดต้ามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนส์งูสุดของ
บรษิัท และบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แต่กรณี)  

ทั้งนี ้กรรมการและผูบ้ริหารตามวรรคขา้งตน้ที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อ จะตอ้งมีคุณสมบัติ บทบาท 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่า
ไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาด
ความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/หรือ 
ทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือการด าเนินการอื่นใดอนั
จะเป็นผลใหส้ดัส่วนการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทในที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือ
ของทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อย (แลว้แต่กรณี) นั้น  เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณ
ประจ าปีของบรษิัทย่อยซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

(ค) การพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบรษิัทย่อย 
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(ง) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย (เวน้แต่การแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส าคญัตามขอ้ (จ) ซึ่งตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท) 

(จ) การพิจารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททัง้หมด เวน้แต่เป็น
กรณีที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ (Delegation of Authority) ของบรษิัท 

(ฉ) การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่ไดอ้ยู่ในสังกัดส านักงานสอบ
บญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท ซึ่งไม่
เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะตอ้งสังกัดส านัก
งานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รายการตัง้แต่ขอ้ (ช) ถึงขอ้ (ญ) นีเ้ป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคญั และหากเขา้ท ารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  ดงันัน้ ก่อนที่จะมีการประชมุคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้
กรรมการรายดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบรษิัทเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวเสียก่อน ทัง้นี ้
ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกับลกัษณะ และ/หรือ ขนาด
ของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) มาบงัคบัใชโ้ดย
อนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งมีรายการดงัต่อไปนี ้คือ 

(ช) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงกรณีดงัต่อไปนี  ้

(1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ย่อย 

(2) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(3) การซือ้หรือการรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย 

(4) การเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัทยอ่ยทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทย่อย หรือการรวมกิจการของบรษิัทย่อยกบับคุคล
อื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(5) การเช่า หรือใหเ้ช่าซือ้กิจการหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสาระส าคญั 

(ซ) การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การใหสิ้นเชื่อ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผูกพนับริษัทย่อยใหต้อ้งรบัภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจ านวนที่มี
นัยส าคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือ
ระหว่างบรษิัทย่อยภายในกลุ่มของบรษิัท 

(ฌ) การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย 
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(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบรษิัทย่อย และเป็นรายการท่ีจะมีผลกระทบต่อบรษิัทย่อยอย่าง
มีนยัส าคญั 

ขอ้ 50. ก่อนที่บรษิัทย่อยจะเขา้ท ารายการดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  หรือรายการที่เก่ียวกับการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อย
จะเขา้ท ารายการเปรียบเทียบกบัลกัษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาด
ของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาบังคับใชโ้ดยอนุโลม)  แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทย่อยและการจดัสรรหุน้ รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน และ/หรือ 
ทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือการด าเนินการอื่นใดอนั
เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ  ลดลงเหลือนอ้ยกว่าสัดส่วนที่
ก าหนดในกฎหมายที่ใชบ้ังคบักับบริษัทย่อยอันมีผลใหบ้ริษัทไม่มีอ านาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี ้ตอ้ง
เป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณ
ขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ เ ก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  มาบังคับใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค านวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเขา้ท ารายการนัน้เปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัท (โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณขนาดของรายการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เก่ียวข้อง
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  มาบังคับใชโ้ดย
อนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(จ) การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีบรษิัทเสนอชื่อ และ/
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หรือแต่งตัง้ในท่ีประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อย] การออกเสียงลงคะแนนของบรษิัทในที่ประชมุผูถื้อหุน้
ของบรษิัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

ขอ้ 51.  บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท 
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิัท 

ขอ้ 52.  คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งด าเนินการใหบ้ริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และ
ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จ  าเป็น รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรดักุมเพียงพอที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ขอ้บงัคบัในหมวดนี ้รวมถึงกฎหมายและประกาศ
เรื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเนื่อง และติดตามใหบ้รษิัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงิน และผล
การด าเนินการ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยสิ์นที่มีนยัส าคญั และรายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัท และการด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหค้รบถว้นและถูกตอ้งตามประกาศที่เก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ (ตามที่ ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
(แลว้แต่กรณี) 

ขอ้ 53.  บริษัทจะตอ้งด าเนินการใหม้ีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามที่บริษัทก าหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มีสาระส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยทกุครัง้ 

 
หมวดที ่11 
บทเพิ่มเติม 

 
ขอ้ 54. ในกรณีที่บรษิัทหรือบรษิัทย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยสิ์นของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัยจ์ดทะเบียน แลว้แต่กรณี ใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ 
ๆ ดว้ย 

ขอ้ 55. ตราประทบัของบรษิัทใหใ้ชด้งัที่ประทบัไวน้ี ้ 


