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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
_________________________________________________ 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึงบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้
กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในข้อบงัคบันี ้

ข้อ  3. ข้อความอ่ืนใดท่ีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคบันี ้ให้ถือและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4. เม่ือบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีบริษัทหรือ
บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง 
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าว
กําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ข้อ  5. หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้ นสามัญมีมูลค่าหุ้ นเท่าๆ กัน และชําระค่าหุ้ นเต็มมูลค่าหุ้ นด้วยตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากตวัเงิน 

  บริษัทมีสทิธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด
ก็ได้ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 



 

ลงช่ือ      กรรมการ 
(นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธุ์) 

BANGKOK 120745 v4 (2K)   

 

หน้า 2 ของจํานวน 12 หน้า 

ข้อ 6. ใบหุ้นทกุใบของบริษัทจะระบุช่ือผู้ ถือหุ้น และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือ
พิมพ์ลายมือช่ือไว้ แต่ทัง้นี  ้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนก็ได้ 

ข้อ  7. การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อ่ืนใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือช่ือด้วยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจักร ใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือประทบัโดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดก็ได้ 

  บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้ นท่ีว่านัน้ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหาก
บริษัทมอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพย์
กําหนด 

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
หรือนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้ นครบถ้วน ในกรณีท่ีบริษัทจําหน่ายหุ้ นท่ีเหลือหรือ
ออกจําหน่ายหุ้นท่ีออกใหม่ภายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 9. ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททําการออกใบหุ้น
ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดมิ 

  ในกรณีท่ีใบหุ้ นฉบับใดสูญหายหรือถูกทําลาย ผู้ ถือหุ้ นจะต้องนําหลักฐานการแจ้งความต่อ 
เจ้าพนกังานตํารวจ หรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

  ในทัง้สองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้ นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  
โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนัน้ แต่ทัง้นีต้้อง
ไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 

  ใบหุ้นท่ีสญูหาย ลบเลือน หรือชํารุดซึง่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านัน้เป็น
อนัยกเลกิ 
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ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่อนมุตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิใน
การรับเงินปันผล เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นวา่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสม
และสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไม่เป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณีท่ีบริษัทไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะ
ดําเนินการลดทนุท่ีชําระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นท่ีจําหน่ายไม่ได้ 

การซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตดัหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 11. เม่ือบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซือ้หุ้นของ
บริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการซือ้หุ้นดงักล่าวมีจํานวนไม่เกิน
กว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนมุตัิการ
ซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว 

หมวดที่ 3 
การโอนหุ้น 

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกนัได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต ่การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลทําให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละส่ีสิบ (40) ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัท 

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบรูณ์เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบช่ืุอผู้ รับโอน และลงลายมือช่ือของ 
ผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และทําการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 
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  การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เม่ือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมดุ
ทะเบียนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนับคุคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วไว้ในสมดุ
ทะเบียนหุ้นแล้วเทา่นัน้ 

  เม่ือบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนัน้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น 
ดงักล่าวภายในสิบส่ี (14) วนั นับแต่วนัท่ีได้รับคําร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่ 
ถกูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ย่ืนคําร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั 

  หากหุ้ นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. กรณีท่ีผู้ รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทําคําร้องขอต่อบริษัทโดยทําเป็นหนังสือ 
ลงลายมือช่ือของผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือนัน้
พร้อมกับคืนใบหุ้ นเดิมหรือหลักฐานอ่ืนให้แก่บริษัท ในการนี ้หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้ นนัน้ 
ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้น
ให้ใหม่ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับคําร้องขอนัน้ 

หมวดที่ 4 
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ 

ข้อ 15. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  การโอนหลักทรัพย์อ่ืนตามท่ีได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือตลาดรองอ่ืน นอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

  คําว่า “หลกัทรัพย์” ให้หมายถึงหลกัทรัพย์ตามนิยามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า 
(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็น 
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) 
ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ  19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  
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(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามข้อ 21  

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

  กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ข้อ 22. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและ
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุโดยอาจกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ 
และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืนก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้มาจากพนักงาน 
หรือลกูจ้างของบริษัท ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือ 
ลกูจ้างของบริษัท 
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ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณี
ท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หนึง่เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษา
สทิธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 27. ในการดําเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่น
จํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทําเพ่ือประโยชน์ตนเอง  
หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้กรรมการผู้นัน้ 
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ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในสัญญาใดท่ีบริษัททําขึน้ หรือในกรณีท่ีจํานวนหุ้ นหรือหุ้ นกู้ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือท่ี
กรรมการถืออยูมี่จํานวนท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง 

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนตอ่ครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่
ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 31. กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือช่ือ และประทบัตรา
สําคญัของบริษัท 

  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทได้ 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือน  
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

  ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  
หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 33. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชมุไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั  
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  ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่น
ได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงเลือกตัง้กรรมการ และมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของ
บริษัท 
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(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ 
บางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

ข้อ 37. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ข้อ 38. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในรอบระยะเวลา
สบิสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
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ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปี  เ พ่ือพิจารณาอนุมัติและ
คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะ
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือท่ีประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอก
กลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 
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ข้อ 45. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชี
มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทน
ของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคลเหล่านัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ 
บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และ
ให้บริษัทจดัส่งรายงาน และเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

หมวดที่ 8 
บทเพิ่มเตมิ 

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีจํานวน 2 ดวงดงัท่ีประทบัไว้นีแ้ละให้ใช้ตราของบริษัทดวงใดดวงหนึง่ดงัท่ีประทบัไว้
นีก็้ได้ 

 

    ดวงท่ี 1     ดวงท่ี 2 

   

   


