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ข้อบังคบั 
ของ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากดั (มหาชน) 

 
หมวดที ่1 บททั่วไป 

 
ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้ 2.  คาํวา่ “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั อาฟเตอร์ ยู จาํกดั (มหาชน) เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน

ขอ้บงัคบัน้ี 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอื่นใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน

จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินกิจการของบริษทั 

 
หมวดที ่2 หุ้นและผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละเท่า ๆ  กนั และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 
 

หุน้ทุกหุน้ของบริษทัตอ้งชาํระค่าหุน้เต็มมูลค่าหุน้ ดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตวัเงิน ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อ
หุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
 
หุ้นของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปจองซ้ือหรือถือหุ้นร่วมกนัตอ้งแต่งตั้งให้บุคคลใน
จาํนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุน้หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 
บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือ 
หลกัทรัพยอ์ื่นใดกต็ามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
 

ขอ้ 5. ใบหุน้ทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุน้ และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ 
และประทบัตราของบริษทัไว ้แต่ทั้งน้ี คณะกรรมการสามารถมอบหมายใหน้ายทะเบียนหลกัทรัพย ์ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพ์ลายมือช่ือแทนกไ็ด ้

 
ขอ้ 6. การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลกัทรัพยอ์ื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยด์งักล่าว กรรมการ

หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือประทบั
โดยวิธีการอื่นใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดกไ็ด ้

 
บริษทัจะตอ้งเกบ็รักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีวา่นั้น
ไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั อย่างไรกต็าม บริษทัอาจจะมอบหมายให ้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
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หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัแลว้ วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

ขอ้ 7. บริษทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั หรือนบัแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นครบถว้นในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือออกจาํหน่ายหุ้นท่ีออกใหม่
ภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั 

 
ขอ้ 8. ในกรณีท่ีใบหุน้ฉบบัใดชาํรุด หรือลบเลือนในสาระสาํคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัทาํการออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้โดยคือใบหุน้เดิม 
 

ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดสูญหายหรือถูกทาํลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํหลกัฐานการแจง้ความตอ้เจา้พนักงานตาํรวจ
หรือหลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั 
 
ในทั้งสองกรณี บริษทัจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด โ ดยบริษทัอาจเรียก
ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผูถื้อหุ้นนั้น แต่ทั้ งน้ีตอ้งไ ม่เกินกว่าอตัราท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้
 
ใบหุน้ท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุน้ใหม่แทนใหแ้ลว้ ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 
 

ขอ้ 9.  บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจาํนาํหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงอนุมติัการแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
 

(2)  บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณท่ีบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

 
ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัถืออยู่นั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 
 
บริษทัจะตอ้งจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีบริษทั
ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไม่หมดถายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัจะดาํเนินการลดทุนท่ี
ชาํระแลว้ โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้
 
การซ้ือหุน้คืน การจาํหน่ายหุน้ และการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 10.  การซ้ือหุ้นของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสถานะเป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการซ้ือหุน้ดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อยละสิบ (10) ของ
ทุนชาํระแลว้ ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าว 

 
หมวดที ่3 การโอนหุ้น 

 
ขอ้ 11.  หุ้นของบริษทัย่อมโ อนกนัไดอ้ย่างเสรีโ ดยไม่มีขอ้จาํกดั และหุ้นท่ีถือโ ดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมี

จาํนวนรวมกนัไม่เกินกวา่ร้อยละย่ีสิบหา้ (25) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั การโอนหุน้ราย
ใดท่ีจะทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโ อน
หุน้บริษทัรายนั้นได ้

 
ขอ้ 12.  การโ อนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้ อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้นโ ดยระบุช่ือผูรั้บโ อน และลงลายมือช่ือของผูโ้ อนกบั

ผูรั้บโอน และทาํการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 
 

การโอนหุน้จะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับุคคลภายนอก
ไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบียนหุน้แลว้เท่านั้น 
 
เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวภายในสิบ
ส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ หรือหากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ใหบ้ริษทัแจง้แก่ผู้
ย่ืนคาํร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 
 
หากหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ให้
การโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

 
ขอ้ 13.  กรณท่ีผูรั้บโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุน้ใหม่ ใหท้าํคาํร้องขอต่อบริษทัโดยทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของ

ผูรั้บโ อนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ลงลายมือช่ือนั้น พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดิม หรือหลกัฐานอื่น
ใหแ้ก่บริษทั ในการน้ี หากบริษทัเห็นวา่การโอนหุน้นั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุน้
ดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัไดรั้บคาํร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีได้
รับคาํร้องขอนั้น 

 
หมวดที ่4 การออกหลกัทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 

 
ขอ้ 14.  การออกหลกัทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่

ดว้ยบริษทัมหาชน จาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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การโ อนหลกัทรัพยอ์ื่นตามท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไวใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทสไทย 
หรือตลาดรองอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
คาํว่า “หลักทรัพย์” ใ ห้หมายถึงหลักทรัพย์ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้ นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 

หมวดที ่5 คณะกรรมการ 
 

ขอ้ 15.  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทั ประกอบดา้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน แต่
ไ ม่เกินเก้า (9) คน โ ดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยุ่ใ น
ประเทศไทย 

 
กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้

 
ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้
ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลกลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 
(3)  ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผู้

ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึง
ไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 17.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
 
      กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้
 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนั ส่วนปี
หลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
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ขอ้ 18.  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
 
     (1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20 
(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

 
ขอ้ 19.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั โ ดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษทั 
 
      กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยกไ็ด ้
 
ขอ้ 20.  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 21.  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะ
เหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน โ ดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

 
มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 
ขอ้ 22.  กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โ บนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมโ ดยอาจกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ  หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากน้ี กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเลี้ยง
และสวสัดิการต่าง ๆ  ตามระเบียบของบริษทั 
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ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากพนกังานหรือลูกจา้งของ
บริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

 
ขอ้ 23.  ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็
ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโ ยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่น และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

 
ขอ้ 26.  ในการดาํเนินกิจการบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ

บริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
 
ขอ้ 27.  หา้มมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอื่นใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทั ไม่วา่เขา้ทาํเพ่ือประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผูอ้ื่นเวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 

 
ขอ้ 28.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัราบโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญา

ใดท่ีบริษทัทาํข้ึน หรือในกรณีท่ีจาํนวนหุ้นหรือหุ้นกูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการถืออยู่มีจาํนวนท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
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ขอ้ 29.  คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั

หรือจังหวดัใ กลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โ ดยการกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ 

 
ขอ้ 30.  คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงจาํนวนและช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั

บริษทัได ้
 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ในเรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้ งหมด หรือผูถื้อหุ้น
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 
ขอ้ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โ ดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาคาํบอกกล่าวนดั
ประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะออยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

 
ขอ้ 33.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ย่ีสิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
(1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใ ช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีประธานกรรมการไ ม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไ ม่

สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

 
ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุ้นหน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1)  และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนัน่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผุถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
             (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื่นมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโ ดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

            (ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออมหุน้กูข้องบริษทั และหลกัทรัพยอ์ื่นๆ  ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

             (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 
 
ขอ้ 36.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 
 
      (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน  
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      (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 
      (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      (6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีและ 
      (7) กิจการอื่นๆ  
 

หมวดที ่7 การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 
 

ขอ้ 37.  รอปปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
 
ขอ้ 38.  บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเก็บรักษาสมุดบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

และตอ้งจดัทาํงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนอย่างนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบ
สอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
ขอ้ 39.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติัและคณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกาํไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะนาํเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปใหผู้ถื้อหุน้ หร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามยัประจาํปี 
 

(1) สาํเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมทั้งรายงาน
การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีและ 

      (2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ  เพ่ือประกอบรายงาน 
 
ขอ้ 41.  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ  ของบริษทั 
 
ขอ้ 42.  ผูส้อบบญัชีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดท่ีเก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย ตลอดจนทรัพยสิ์น

และหน้ีสินของบริษทัไดใ้นระหว่างเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ี ให้ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจสอบถามกรรมการ 
พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ  ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัได ้

 
ขอ้ 43.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดง

ฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และ
ให้บริษทัจดัส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังนั้นแก่
ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หมวดที ่8 เงนิปันผลและเงนิสํารอง 

 
ขอ้ 44.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ  กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและกาํหนดให้หุ้น
บุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามท่ีกาํหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควร
พอท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 
การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แลว้แต่กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโ ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 
ขอ้ 45.  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 

 
หมวดที ่9 บทเพิม่เตมิ 

 
ขอ้ 46.  ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 


