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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

_________________________________________________ 

หมวดที! 1 
บททั!วไป 

 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันี $เรียกวา่ ข้อบงัคบัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันี $หมายถึงบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื�นในข้อบงัคบันี $ 

คําวา่ "บริษัทใหญ่" ในข้อบงัคบันี $หมายถงึบริษัท พฤกษา โฮลดิ $ง จํากดั (มหาชน) ในขณะที�ถือหุ้นที�
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกวา่ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท 

ข้อ  3. ข้อความอื�นใดที�มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี $ ให้ถือและบังคบัตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 4. เมื�อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที�บริษัทหรือ
บริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการเกี�ยวโยงกัน หรือรายการเกี�ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง 
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที�ประกาศดังกล่าว
กําหนดไว้ในเรื�องนั $นๆ ด้วย 

หมวดที! 2 
หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ข้อ  5. หุ้ นของบริษัทเป็นหุ้ นสามัญมีมูลค่าหุ้ นเท่าๆ กัน และชําระค่าหุ้ นเต็มมูลค่าหุ้ นด้วยตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สินอื�นนอกจากตวัเงิน 

  บริษัทมีสิทธิที�จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื�นใด
ก็ได้ตามที�กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต 
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ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื�อผู้ ถือหุ้น และมีลายมือชื�อกรรมการอย่างน้อยหนึ�ง (1) คน ลงหรือ
พิมพ์ลายมือชื�อไว้ แต่ทั $งนี $ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื�อแทนก็ได้ 

ข้อ  7. การลงลายมือชื�อในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพย์อื�นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื�อด้วยตนเอง หรือใช้เครื�องจักร ใช้เครื�อง
คอมพิวเตอร์ หรือประทบัโดยวิธีการอื�นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดก็ได้ 

  บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานที�เกี�ยวข้องกบัการลงรายการในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้ นที�ว่านั $นไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหาก
บริษัทมอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบติัที�เกี�ยวกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที�นายทะเบียนหลกัทรัพย์
กําหนด 

ข้อ 8. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแตว่นัที�นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท 
หรือนับแต่วันที�บริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้ นครบถ้วน ในกรณีที�บริษัทจําหน่ายหุ้ นที�เหลือหรือ
ออกจําหน่ายหุ้นที�ออกใหมภ่ายหลงัการจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 9. ในกรณีที�ใบหุ้นฉบบัใดชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคญั ผู้ ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททําการออกใบหุ้น
ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม 

  ในกรณีที�ใบหุ้ นฉบับใดสูญหายหรือถูกทําลาย ผู้ ถือหุ้ นจะต้องนําหลักฐานการแจ้งความต่อ 
เจ้าพนกังานตํารวจ หรือหลกัฐานอื�นอนัสมควรมาแสดงตอ่บริษัท 

  ในทั $งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้ นใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด  
โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ ถือหุ้นนั $น แต่ทั $งนี $ต้อง
ไมเ่กินกวา่อตัราที�กฎหมายกําหนดไว้ 

  ใบหุ้นที�สญูหาย ลบเลือน หรือชํารุดซึ�งได้มีการออกใบหุ้นใหมแ่ทนให้แล้ว ให้ถือวา่ใบหุ้นเก่านั $นเป็น
อนัยกเลิก 
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ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของบริษัทเองไมไ่ด้ ทั $งนี $ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี $ 

(1)  บริษัทอาจซื $อหุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงไมเ่ห็นด้วยกบัมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ�งอนุมติั
การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิใน
การรับเงินปันผล เนื�องจากผู้ ถือหุ้นที�ออกเสียงไมเ่ห็นด้วยเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื $อหุ้นคืนเพื�อวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที�บริษัทมีกําไรสะสม
และสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซื $อหุ้นคืนนั $นไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั $งนี $ หุ้นที�บริษัทถืออยู่นั $นจะไม่นบัเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั $งไม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้ นที�ซื $อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที�กําหนดในกฎกระทรวง  
ในกรณีที�บริษัทไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที�กําหนด บริษัทจะ
ดําเนินการลดทนุที�ชําระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นที�จําหน่ายไมไ่ด้ 

การซื $อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้น และการตดัหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ 
วิธีการที�กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 11. เมื�อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื $อหุ้ นของ
บริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการซื $อหุ้นดงักล่าวมีจํานวนไม่เกิน
กวา่ร้อยละสิบ (10) ของทนุชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมติัการ
ซื $อหุ้นคืนดงักลา่ว 

หมวดที! 3 
การโอนหุ้น 

ข้อ 12. หุ้นของบริษัทย่อมโอนกนัได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากดั เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั $นเป็นผลทําให้มีคน
ตา่งด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี�สิบ (40) ของจํานวนหุ้นที�ได้ออกจําหน่ายแล้วทั $งหมดของ
บริษัท 

ข้อ 13. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้นโดยระบุชื�อผู้ รับโอน และลงลายมือชื�อของ 
ผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และทําการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 
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  การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เมื�อบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมุด
ทะเบียนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนับุคคลภายนอกได้เมื�อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมุด
ทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั $น 

  เมื�อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้ นนั $นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้ น 
ดงักล่าวภายในสิบสี� (14) วนั นับแต่วนัที�ได้รับคําร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั $นไม ่
ถกูต้องสมบรูณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ยื�นคําร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั 

  หากหุ้ นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อ 14. กรณีที�ผู้ รับโอนหุ้ นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้ นใหม่ ให้ทําคําร้องขอต่อบริษัทโดยทําเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื�อของผู้ รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ�ง (1) คน ลงลายมือชื�อรับรองลายมือชื�อนั $น
พร้อมกับคืนใบหุ้ นเดิมหรือหลักฐานอื�นให้แก่บริษัท ในการนี $ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้ นนั $น 
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้น
ให้ใหมภ่ายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแตว่นัที�ได้รับคําร้องขอนั $น 

หมวดที! 4 
การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ 

ข้อ 15. การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  การโอนหลักทรัพย์อื�นตามที�ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือตลาดรองอื�น นอกเหนือจากหุ้นสามญั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

  คําวา่ “หลกัทรัพย์” ให้หมายถงึหลกัทรัพย์ตามนิยามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ 
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หมวดที! 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า 
(5) คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั $งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

  กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 17. ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั $งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี $ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�ง (1) หุ้นตอ่หนึ�ง (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั $งหมดตาม (1) เลือกตั $งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั $งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั $งในครั $งนั $น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั $งใน
ลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมี ให้ประธานที�ประชุมเป็น 
ผู้ออกเสียงชี $ขาด 

ข้อ 18. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั $ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) 
ของจํานวนกรรมการในขณะนั $น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) 

  กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 

 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั $น ให้จบัสลากกนั 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั $นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

ข้อ  19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  
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(4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21  

(5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั $นจะมีผลนบัแต่
วนัที�ใบลาออกไปถงึบริษัท 

  กรรมการซึ�งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี� (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 22. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั $นจะ
เหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน 

  มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� 
(3/4) ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ 

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและ
ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุโดยอาจกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ 
และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็น
อย่างอื�นก็ได้ นอกจากนี $ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี $ยเลี $ยงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึ�งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที�ได้รับการแต่งตั $งมาจากพนักงาน 
หรือลกูจ้างของบริษัท ในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือ 
ลกูจ้างของบริษัท 
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ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ�งคนเป็นประธานกรรมการ 

  ในกรณีที�คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบังคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทั $งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที�ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ในกรณี
ที�มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมนั $น หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้กรรมการซึ�งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานที�ประชมุ 

  การวินิจฉัยชี $ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�ง (1) 
เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ�งมีส่วนได้เสียในเรื�องใดเรื�องหนึ�งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื�องนั $น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ $นอีกเสียง
หนึ�งเพื�อเป็นเสียงชี $ขาด 

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ�งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื�อรักษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื�น และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นั $นก็ได้ 

ข้อ 27. ในการดําเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอื�นใดที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทําเพื�อประโยชน์ตนเอง  
หรือประโยชน์ผู้ อื�น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั $งกรรมการผู้นั $น 
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ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีที�กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในสัญญาใดที�บริษัททําขึ $น หรือในกรณีที�จํานวนหุ้ นหรือหุ้ นกู้ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที�
กรรมการถืออยู่มีจํานวนที�เพิ�มขึ $นหรือลดลง 

ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชมุกนัอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั $ง ณ จงัหวดัอนัเป็นที�ตั $งสํานกังานใหญ่
ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที� 74/2557 เรื�อง การประชมุผ่านสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เรื�องมาตรฐานการรักษา
ความมั�นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบั
การประชมุดงักลา่วรวมทั $งที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเติมใด ๆ ตอ่ไป 
 

ข้อ 31. กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื�อ และประทับตรา
สําคญัของบริษัท 

  คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอํานาจลงนามผูกพนั
บริษัทได้ 

หมวดที! 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือน  
นบัแตว่นัสิ $นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�ง หรือหลายคนซึ�งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที�
จําหน่ายได้ทั $งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี $คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนั นบั
แตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ น
ทั $งหลายซึ�งเข้าชื�อกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั $นจะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนั นับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี $ให้ถือว่า
เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นที�
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี�ครั $งใด 
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจํานวนที�กําหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสี�ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครั $งนั $นให้แก่
บริษัท 
 

ข้อ 33. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานที� วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมัติ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั $ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั $งนี $ ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

  ทั $งนี $ สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที�ตั $งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือที�อื�นใด
ตามที�คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี�สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั $งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั $งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

  ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั $งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือ
หุ้นซึ�งมาเข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากว่าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั $นมิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และในกรณีนี $ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั $งหลงันี $ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 
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ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที�ประชมุหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ให้ที�ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั $นไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั $น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั $งกรรมการ และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี $  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ $นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี $ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี $ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั $งหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั $งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ข) การซื $อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของ
บริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั $งหมดหรือ 
บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น 

ข้อ 37. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี $ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 
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(3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตั $งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื�น ๆ 

หมวดที! 6/1 
การบริหารจัดการเพื!อปฏบิัตติามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ 

ข้อ 37/1. ข้อบงัคบัในหมวดนี $มีวตัถุประสงค์เพื�อกําหนดมาตรการและกลไกทั $งทางตรงและทางอ้อมเพื�อให้
การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที� เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ในกรณีที�ข้อบงัคบัตามความในหมวดนี $ได้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ�งมี
นยัสําคญัหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ใหญ่ เป็นเรื�องที�จะต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที�ในการจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการของ
บริษัทและ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมติัและ/หรือเข้าทํารายการดงักล่าว
นั $นภายหลงัจากที�ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่เป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี $ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
เงื�อนไข ขั $นตอนและวิธีการที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�จะขออนมุติันั $นตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที� เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
โดยอนโุลมด้วย (เท่าที�ไมข่ดัหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถกูต้อง 

อนึ�ง ข้อบังคบัทุกข้อในหมวดที� 6/1 การบริหารจัดการเพื�อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้าน  
การบริหารของบริษัทใหญ่นี $ จะมีผลใช้บังคบัตราบเท่าที�บริษัทใหญ่ ยังคงความเป็นบริษัทใหญ่ 
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หรือมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั $งนี $ คํานิยามของบริษัทใหญ่ และอํานาจควบคมุกิจการ
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศที�เกี�ยวข้อง 

ข้อ 37/2. การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี $จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี)  

(1) เรื�องที�จะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ 

(ก) การพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) 
ของบริษัท 

(ข) การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคบัในเรื�องที�มีนยัสําคญัตาม
ข้อ (2) (ฉ) 

(ค) การพิจารณาอนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัท 

รายการตั $งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นี $เป็นรายการที�ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ดงันั $น จะต้อง
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั $งนี $ ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดรายการ
ที�บริษัทจะเข้าทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณ
รายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกบัเรื�องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และ/หรือเกี�ยวกบั
เรื�องการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บังคับอยู่ในขณะนั $น 
(แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ�งรายการดงัตอ่ไปนี $คือ 

(ง) กรณีที�บริษัทตกลงเข้าทํารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการ  
ที�เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที�มีต่อผู้ ที�     
ก่อความเสียหายแก่บริษัท 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั $งหมดหรือบางสว่นที�สําคญัให้แก่บคุคลอื�น 

(ช) การซื $อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัท 
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(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั $งหมด หรือ
บางส่วนที�สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ    
การรวมกิจการของบริษัทกบับคุคลอื�น 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื $อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั $งหมดหรือส่วนที� มี
สาระสําคญั 

(ญ) การกู้ ยืมเงิน การให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื�อ การคํ $าประกัน การทํานิติกรรมผูกพัน 
บริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ�มขึ $น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
ในลกัษณะอื�นใดแก่บคุคลอื�น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท  

(ฏ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที�จะมี
ผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั  

(2) เรื�องที�จะต้องได้รับการอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  

(ก) กรณีที�บริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท หรือรายการที�
เกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินของบริษัท ทั $งนี $ ต้องเป็นกรณีที�เมื�อ
คํานวณขนาดของรายการนั $นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนํา
หลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที� กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้องของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมาบังคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจาก    
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(ข) การเพิ�มทนุโดยการออกหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทและการจดัสรรหุ้น รวมทั $งการลดทุน
จดทะเบียนซึ�งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้ นอันจะเป็นผลให้
สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั $งทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อม ในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทไมว่่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของจํานวนเสียงทั $งหมดในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้สดัส่วน
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั $งทางตรงและ/หรือทางอ้อมใน    
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ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
(50) ของจํานวนเสียงทั $งหมดในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

(ค) การดําเนินการอื�นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทใหญ่ ทั $งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั $งหมดในที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
ใหญ่ ทั $งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจํานวนเสียงทั $งหมดในที�ประชุม        
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าทํารายการอื�นใด ที�มิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั $งนี $ ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการ
ตามที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกับเรื�องการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที� ใช้บังคับอยู่      
ในขณะนั $น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา     
อนมุติจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(จ) รายการอื�นใดที�ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที�จะมี
ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ทั $งนี $ ต้องเป็นกรณีที�เมื�อคํานวณขนาด
รายการนั $นเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณ
รายการตามที�กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี�ยวกับเรื�องการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บังคับอยู่  
ในขณะนั $น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา     
อนมุติจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในเรื�องที�อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
การเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ�งรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียง การแก้ไข
ข้อบังคบัของบริษัทที�ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
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ใหญ่ในที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น 

ข้อ 37/3. กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี $ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�ง
ทรัพย์สินและ/หรือรายการที�มีนยัสําคญัให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และ
ภายในกําหนดเวลาที�สมควรตามที�บริษัทใหญ่กําหนด  

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมลูส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที� มีความเกี�ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ใ ห้ทราบถึงความสัมพัน ธ์  และ               
การทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง          
ทางผลประโยชน์  และหลีก เลี� ยงการ ทํารายการที� อาจ ก่อใ ห้ เ กิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที�แจ้งเรื�องดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ของบริษัทใหญ่ทราบภายในกําหนดเวลาที�บริษัทใหญ่ กําหนด เพื�อเป็นข้อมลูประกอบการ
พิจารณาตดัสินหรืออนมุติัใดๆ ซึ�งการพิจารณานั $นจะคํานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท
และบริษัทใหญ่ เป็นสําคญั 

 ทั $งนี $ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื�องที�ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ทั $งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั $นด้วย 

 อนึ�ง การกระทําดงัตอ่ไปนี $ซึ�งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัท
ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื�นนอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัท หรือบริษัท
ใหญ่ ได้รับความเสียหายให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระทําที�ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหวา่งบริษัท กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง
โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทํารายการที� เกี�ยวโยงกัน และ/หรือ 
ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั $น 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที�ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมลูที�เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว 
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(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทในลักษณะ
เดียวกันกับที�บริษัทใหญ่กระทําและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติ
ทั�วไปตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(3) กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ 
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ตามที�ได้รับอนุมติัจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกบั
ผู้ประกอบการรายอื�นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเข้า
ชี $แจงและ/หรือนําสง่เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักลา่วในกรณีที�บริษัทใหญ่ร้องขอ 

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี $แจงและ/หรือนําสง่ข้อมลูหรือเอกสารที�เกี�ยวด้วย
การดําเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื�อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี $แจงและ/หรือนําส่งข้อมลูหรือเอกสารที�เกี�ยวข้อง
ให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที�บริษัทใหญ่ตรวจพบประเดน็ที�มีนยัสําคญัใดๆ 

(6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดแูลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบ
บริหารความเสี�ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอที�เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที�ทําให้มั�นใจได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษัท
จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่  ข้อบงัคบัในหมวดที� 6/1 นี $ กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศเรื�อง    
การกํากบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง 
รวมทั $งการจดัให้มีระบบงานที�ชดัเจน เพื�อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผย
ข้อมูล การทํารายการที�มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดได้อย่างต่อเนื�อง และ
น่าเชื�อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมลูของ
บริษัทในการติดตามดแูลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวา่งบริษัท
กบักรรมการและผู้บริหารของบริษัท และการทํารายการที�มีนยัสําคญัของบริษัทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี $ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัท
โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมลู
ได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและ



 

ลงชื�อ กรรมการ 
     (นายธีรเดช  เกิดสําอางค์) 

 

หน้า 17 ของจํานวน 19 หน้า

 

ผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื�อให้มั�นใจได้วา่บริษัทมีการปฏิบติัตามระบบงานที�จดัทําไว้อย่าง
สมํ�าเสมอ 

ข้อ 37/4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั $งที�
ได้มาจากการกระทําตามหน้าที�หรือในทางอื�นใด ที�มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
บริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื�อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื�น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม 
และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ข้อ 37/5. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องของบริษัท จะกระทําธุรกรรมกบับริษัทได้ต่อเมื�อ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่
กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที�คํานวณได้ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที�กําหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี�ยวกบัเรื�องรายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที�แก้ไขเพิ�มเติมที�ใช้บงัคบัอยู่ใน
ขณะนั $น มาบังคบัใช้โดยอนุโลม) ทั $งนี $ เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกับที�วิญ\ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที�มี
ความเกี�ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที�ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนมุติัไว้แล้ว  
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การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ข้อ 38. รอบปีบญัชีของบริษัทเริ�มต้นในวนัที� 1 มกราคม และสิ $นสดุลงในวนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที�กําหนดไว้ใน
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุอย่างน้อยหนึ�งครั $งในรอบระยะเวลา
สิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วนัสิ $นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจําปี เพื�อพิจารณาอนุมัติและ



 

ลงชื�อ กรรมการ 
     (นายธีรเดช  เกิดสําอางค์) 

 

หน้า 18 ของจํานวน 19 หน้า

 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกําไรขาดทุนนั $นให้เสร็จก่อนที�จะ
นําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี $ไปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที�ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั $งรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี และ 

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื�อประกอบรายงาน 

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่  
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

  เงินปันผลนั $นให้แบ่งตามจํานวนหุ้ น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที�
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั $งคราว เมื�อเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั $น และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปัน
ผลดงักลา่วให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ�ง (1) เดือน นับแต่วันที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือที�ประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั $งนี $ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอก
กลา่วการจ่ายเงินปันผลนั $นในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัด้วย 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสํารองนี $จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกบัรายได้รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี $สินของบริษัทได้ในระหวา่งเวลาทําการของบริษัท ในการนี $ ให้ผู้สอบบญัชี
มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท และตวัแทน



 

ลงชื�อ กรรมการ 
     (นายธีรเดช  เกิดสําอางค์) 

 

หน้า 19 ของจํานวน 19 หน้า

 

ของบริษัท รวมทั $งให้บุคคลเหล่านั $นชี $แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี�ยวกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั $งที�มีการพิจารณางบดุล 
บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัทเพื�อชี $แจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และ
ให้บริษัทจดัส่งรายงาน และเอกสารทั $งหมดของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ครั $งนั $นแก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ข้อ 47. ตราของบริษัทมีจํานวน 2 ดวงดงัที�ประทบัไว้นี $และให้ใช้ตราของบริษัทดวงใดดวงหนึ�งดงัที�ประทบัไว้
นี $ก็ได้ 

 

    ดวงที� 1     ดวงที� 2 

   

                                   
 


