
ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน) 

  

หมวดท่ี 1   บททัว่ไป 

                ขอ้ 1.      ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

                ขอ้ 2.      ค าว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

                ขอ้ 3.      ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หมวดท่ี 2   การออกหุน้ 

                ขอ้ 4.      หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ หุน้ของบริษทัแต่ละหุน้มีมูลค่าหุน้เท่ากนั 
และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งช าระค่าหุน้เตม็จ านวนมูลค่าของหุ้น 

                                บริษทัอาจออกหุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั รวมทั้งใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (Warrant) และหลกัทรัพยอ่ื์นใดไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์เสนอขายแก่
ประชาชนได ้และการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั การแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธ์ิใหเ้ป็นหุน้
สามญัใหก้ระท าไดท้ั้งน้ีภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                ขอ้ 5.      ใบหุน้ของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลงลายมือ
ช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือก็ได ้ทั้งน้ีกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ลงช่ือหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนกไ็ด ้
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                                ในกรณีท่ีมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบุคคลอ่ืนท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นชอบใหเ้ป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทั วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียน



ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

                ขอ้ 6.      การออกใบหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้จะกระท าภายใน 2 เดือน นบัจากวนัท่ีไดช้ าระค่าหุน้จนครบ
เตม็จ านวนแลว้ กรณีจ าหน่ายหุน้ออกใหม่ภายหลงัจดทะเบียนบริษทั 

                ขอ้ 7.      ใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย ถูกท าลาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถื้อหุน้อาจขอให้
บริษทัออกใบหุ้นใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษทัจะออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

                                ในกรณีใบหุน้สูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อ
พนกังานสอบสวนและหลกัฐานอ่ืน เพื่อยืนยนัขอ้เทจ็จริงท่ีจ  าเป็นตามสมควรมาแสดงต่อบริษทั กรณีใบหุน้
ลบเลือนหรือช ารุด ผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั 

                                ใบหุน้ฉบบัใดซ่ึงไดสู้ญหาย หรือลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั และใบหุน้ใหม่ได้
ออกแทนแลว้ ใหถื้อวา่ใบหุ้นเก่าเป็นอนัยกเลิก 

                ขอ้ 8.      ในกรณีท่ีปรับเปล่ียนโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีตาม
โครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการน้ี การช าระค่าหุน้ ผูจ้อง
หุน้ หรือผูซ้ื้อหุน้ จะขอหกัลบกลบหน้ีกบับริษทัก็ได ้

                                การออกหุน้เพื่อช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

                ขอ้ 9.      บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้ หรือรับจ าน าหุน้ของตนเองมิได ้ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 

                                (1)  บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ซ่ึงแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซ่ึงผูถื้อ
หุน้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือ 

                                (2)  บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเม่ือบริษทัมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกินและการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

                                ในกรณีท่ีบริษทัซ้ือหุน้คืนตามวรรคหน่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ให้
คณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจตดัสินใจด าเนินการซ้ือหุน้คืนได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ



หุน้ก่อนด าเนินการ 

                                ในกรณีท่ีบริษทัซ้ือหุน้คืนเกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ บริษทัจะตอ้งขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและจะตอ้งด าเนินการซ้ือหุน้คืนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

                                ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัถืออยูน่ั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลดว้ย 

                                หุน้ท่ีซ้ือคืนตามวรรคหน่ึง บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายออกไปภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
ถา้ไม่จ  าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีก าหนด ใหบ้ริษทัลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวธีิตดัหุน้จด
ทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ไดต้ามเง่ือนไข และวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

                                ขอ้ 10. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทั-มหาชนจ ากดั หรือเงินส ารองอ่ืน เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได ้

                                การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหน่ึง ใหห้กัชดเชยจากเงินส ารองอ่ืนก่อนแลว้จึง
หกัจากทุนส ารองตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เก่ียวกบัการจดัสรรก าไรสุทธิ และทุนส ารองตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เก่ียวกบัส่วนล ้ามูลค่าหุน้ ตามล าดบั 

                                ขอ้ 11. บริษทัจะลดทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการลดมูลค่าหุน้แต่
ละหุน้ใหต้ ่าลงหรือลดจ านวนหุน้ใหน้อ้ยลงก็ได ้แต่จะลดทุนลงไปใหถึ้งต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ีของทุน
ทั้งหมดหาไดไ้ม่ 

                                ในกรณีท่ีบริษทัขาดทุนสะสม และไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายวา่ดว้ย
บริษทั-มหาชนจ ากดั แลว้ ยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู ่บริษทัอาจลดทุนให้เหลือต ่ากวา่จ านวนหน่ึงในส่ี
ของทุนทั้งหมดก็ได ้

                                การลดมูลค่าหุน้หรือลดจ านวนหุ้นตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และ
ดว้ยวธีิการอยา่งใด จะกระท าไดต่้อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี บริษทัตอ้งน ามตินั้นไปขอ
จดทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ 

หมวดท่ี 3   การโอนหุน้ 



                                ขอ้ 12. หุน้ของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้
มีคนต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัเกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด 

                                ขอ้ 13. การโอนหุน้ยอ่มสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุช่ือผูรั้บ
โอนและลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

                                การโอนหุน้ใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บค าร้องขอใหล้งทะเบียนโอนหุน้แลว้ และใช้
ยนับุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ 

                                เม่ือบริษทัเห็นวา่การโอนหุ้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ หากการโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้อง
ภายใน 7 วนั 

                                เม่ือหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ณ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                                ขอ้ 14. กรณีผูรั้บโอนหุน้ประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหร้้องขอต่อบริษทัโดยท า
เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บโอนหุน้ และมีพยาน 1 คน ลงลายมือช่ือรับรองพร้อมกบัคืนใบหุน้เดิม
ใหแ้ก่บริษทั ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วนั และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนั
ไดรั้บค าร้องขอ 

หมวดท่ี 4.   คณะกรรมการ 

                                ขอ้ 15. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

                                ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 

                                                                (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียง
หน่ึง 

                                                                (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได ้

                                                                (3)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บ
การเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

                                ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 



3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 

                                กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้
จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

                                ขอ้ 18.   นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

                                                                (1)   ตาย 

                                                                (2)   ลาออก 

                                                                (3)   ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั 

                                                                (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 21 

                                                                (5)   ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก 

                                ขอ้ 19.   กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผล
นบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทักรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียน
ทราบดว้ยกไ็ด ้

                                ขอ้ 20.   ในกรณีท่ีต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง
เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน 

                                มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

                                ขอ้ 21.   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี



หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

                                ขอ้ 22.   กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

                                ขอ้ 23.   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

                                ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น
รองประธานกรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการ
มอบหมาย 

                                ขอ้ 24.   ในการประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และ
ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

                                การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

                                กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                                ขอ้ 25.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นกไ็ด ้

                                กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการกไ็ด ้ในกรณีน้ีให้
ประธานกรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

                                ขอ้ 26.   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทัตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

                                ขอ้ 27.   หา้มมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิในหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดัหรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 



และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เวน้แต่กรรมการ
นั้นจะไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบขอ้เทจ็จริงในการประชุมใหญ่ก่อนท่ีตนจะไดรั้บแต่งตั้งโดยมติของท่ีประชุมใหญ่
ผูถื้อหุน้ 

                                ขอ้ 28.   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท ากบั
บริษทั หรือถือหุ้น หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

                                ขอ้ 29.   คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

                                ขอ้ 30.   การประชุมคณะกรรมการบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ
บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

                                ขอ้ 31.   จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผกูพนับริษทันั้นให้กรรมการ 2 คน ลง
ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั ยกเวน้กรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัได ้

                                 ขอ้ 32.   คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

                                                                (1)   แต่งตั้งและถอดถอนพนกังานของบริษทั อ  านาจเช่นว่า
น้ี  คณะกรรมการจะมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือหลายคนของบริษทักระท าแทนกไ็ด ้

                                                                (2)   ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนกังาน หรือลูกจา้ง ของ
บริษทั หรือบุคคลใดท่ีท ากิจการใหก้บับริษทั โดยจะเป็นผูท้  าการประจ าหรือไม่ประจ ากไ็ด ้

                                                                (3)   ก าหนดเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

                                                                (4)   ปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและ
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                                                                ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด ้

                                ขอ้ 33.   คณะกรรมการอาจแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการหน่ึงคนหรือหลายคน และ/หรือต าแหน่งอ่ืนใด ใหด้ ารงต าแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอาจ
ก าหนดข้ึน และคณะกรรมการอาจมอบหรือก าหนดอ านาจใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น ตามท่ีคณะกรรมการ



เห็นสมควร ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้  าหนดไวว้่าเป็นอ านาจของผูถื้อหุน้ 

                                ขอ้ 34.   คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหาร 
และคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท่ีปรึกษาอ่ืนใดได ้ตามความเหมาะสม เพื่อด าเนินกิจการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรือหลายอยา่ง โดยจะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดกไ็ด ้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งน้ีไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งเหล่านั้น ในอนัท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ 

หมวดท่ี 5.   การประชุมผูถื้อหุน้ 

                                ขอ้ 35.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี 
ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

                                การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่า การประชุมวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้
รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 
เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

                                ขอ้ 36.   การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของ
บริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

                                ขอ้ 37.   ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุ
สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

                                ขอ้ 38.   ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มา
ประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 



                                ในกรณีท่ีปรากฎว่า การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่า การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ
หุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ใน
การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

                                ขอ้ 39.   มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

                                                                (1)   ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

                                                                (2)   ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงขา้งมาก 

                                                                (3)   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                                                                                                (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด
หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

                                                                                                (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน
หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

                                                                                                (ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้
เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือ
การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

                                                                                                (ง)  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                                ขอ้ 40.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

                                                                (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่า
ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษทัไดจ้ดัการไป 

                                                                (2)  พิจารณาและอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ี



ผา่นมา 

                                                                (3)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรจ่ายเงินปันผลและเงินก าไร 

                                                                (4)  การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

                                                                (5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

                                                                (6)  กิจการอ่ืน ๆ 

หมวดท่ี 6.   การบญัชี  การเงิน  และการสอบบญัชี 

                                ขอ้ 41.   รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 

ธนัวาคม ของทุกปี 

                                ขอ้ 42.   บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเกบ็รักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการนั้นและตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบริษทั 

                                ขอ้ 43.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและ
บญัชีก าไรขาดทุนน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                                ขอ้ 44.   คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชุมสามญัประจ าปี 

                                                                (1)   ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้
พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

                                                                (2)   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

                                ขอ้ 45.   หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิให้แบ่งเงินปันผล 



                                                                เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุ้นละเท่า ๆ กนั 

                                                                คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ัง
คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

                                                                การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

                                ขอ้ 46.   บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 10ของทุนจดทะเบียน 

                                ขอ้ 47.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ 

ของบริษทั 

                                ขอ้ 48.   ผูส้อบบญัชีมีอ  านาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้
รายจ่ายตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหว่างเวลาท าการของบริษทั ในการน้ีให้มีอ  านาจ
สอบถามกรรมการพนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

                                ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการ
พิจารณางบดุลบญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น 
ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่ผูส้อบ
บญัชีดว้ย 

หมวดท่ี 7.   บทเพิ่มเติม 

                                ขอ้ 50.   ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการ
เก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส์ าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตามความหมายท่ีก าหนดตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
หรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยส์ าคญัของบริษทัจดทะเบียน แลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตาม



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

                                ขอ้ 51.   ขอ้บงัคบัน้ีหากมีท่ีซ่ึงจ าเป็นหรือสมควรจะแกไ้ขเปล่ียนแปลง กใ็หท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาจดัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 

                                ขอ้ 52.   ตราของบริษทัให้ใชด้งัท่ีประทบัไวด้งัน้ี 
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