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        หน้า  1  ของจ านวน  6  หน้า 

ข้อบงัคบั 

หมวดท่ี 1 บททัว่ไป 

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี้เรยีกว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 ขอ้ 2. ค าว่า “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี้หมายถงึ บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 ขอ้ 3. ขอ้ความอื่นทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี้  ใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชน จ ากดั ทุกประการ 
                        ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื รายการเกีย่วกบัการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยทีใ่ชบ้งัคบักบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิทัจดทะเบยีน แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิตีามทีป่ระกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ 
ดว้ย 
 

หมวดท่ี 2 การออกหุ้น 

 ขอ้ 4. หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญั มมีลูค่าหุน้ละหนึ่งบาท 
 ขอ้ 5. ใบหุน้ของบรษิทันี้เป็นชนิดระบชุื่อผูถ้อืหุน้  และตอ้งมกีรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมอืชื่อพรอ้ม
ประทบัตราของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนไว ้
  ในกรณีทีหุ่น้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกั-
ทรพัย ์ กรรมการอาจจะมอบหมายใหน้ายทะเบยีนหุน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งลายมอืชื่อ
แทนกไ็ด ้
 ขอ้ 6. บรษิทัจะออกใบหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนรบัจดทะเบยีนบรษิทั หรอื
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้น  ในกรณีทีบ่รษิทัจ าหน่ายหุน้ทีเ่หลอื หรอืจ าหน่ายหุน้ทีอ่อกใหม่ภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทั 
 ขอ้ 7. ใบหุน้ฉบบัใดสญูหาย ลบเลอืน หรอืช ารุดในสาระส าคญั  ผูถ้อืหุน้อาจขอใหบ้รษิทัออกใบหุน้ใหม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  โดยบรษิทัจะออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใหม่ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัไดร้บัค าขอโดยใหผู้ถ้อืหุน้ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบหุน้ ฉบบัละ 5 บาท 
  ในกรณีใบหุน้สญูหายหรอืท าลาย  ผูถ้อืหุน้จะตอ้งน าหลกัฐานการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวนหรอื
หลกัฐานอื่นอนัสมควรมาแสดงต่อบรษิทัฯ  กรณีใบหุน้ลบเลอืนหรอืช ารุด  ผูถ้อืหุน้ตอ้งเวนคนืใบหุน้เดมิใหแ้กบ่รษิทั 
 ขอ้ 8. บรษิทัสามารถซือ้หุน้ของตนเองคนื หรอื รบัจ าน าหุน้ของบรษิทัเองได ้โดยใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผู้
พจิารณา เวน้แต่การซือ้หุน้คนื หรอื รบัจ าน าหุน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 10 (สบิ) ของทุนทีช่ าระแลว้ ใหเ้ป็นไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
  นอกจากกรณีตามวรรคแรก หลกัเกณฑก์ารซือ้หุน้คนืของบรษิทั หรอื การรบัจ าน าหุน้ของบรษิทั ที่
ไม่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายบญัญตัไิว ้
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หน้า  2  ของจ านวน  6  หน้า 
หมวดท่ี 3 การโอนหุ้น 

 ขอ้ 9. หุน้ของบรษิทัโอนไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากดั เวน้แต่ 
(1) การโอนหุน้นัน้ท าใหบ้รษิทัเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัตามกฎหมาย หรอื 
(2) การโอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้คีนต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทัเกนิกวา่รอ้ยละ 30 ของหุน้ทีอ่อกและ

รบัช าระแลว้ 
ขอ้ 10. การโอนหุน้ย่อมสมบรูณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้  โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อน

กบัผูร้บัโอน และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน 
 การโอนหุน้ใชย้นับรษิทัไดเ้มื่อบรษิทัไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบยีนโอนหุน้แลว้  และใชย้นั

บุคคลภายนอกไดเ้มื่อบรษิทัไดล้งทะเบยีนการโอนหุน้แลว้     
 ในการนี้หากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้

ภายใน 14 วนั  นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอนัน้  หรอืหากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์ ใหบ้รษิทัแจง้แก่
ผูย้ ื่นค ารอ้งภายใน 7 วนั   

ขอ้ 11. ในกรณีทีผู่ร้บัโอนหุน้ประสงคจ์ะไดร้บัใบหุน้ใหม่  ใหร้อ้งขอต่อบรษิทัโดยท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อ
ของผูร้บัโอนหุน้ และมพียาน 1 คน เป็นอย่างน้อย ลงลายมอืชื่อรบัรองลายมอืชื่อนัน้  พรอ้มทัง้คนืใบหุน้เดมิใหแ้กบ่รษิทั
ในการนี้หากบรษิทัเหน็ว่าการโอนหุน้นัน้ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ใหบ้รษิทัลงทะเบยีนการโอนหุน้ภายใน 7 วนันบัแต่
วนัไดร้บัค ารอ้งขอ  และใหบ้รษิทัออกใบหุน้ใหใ้หมภ่ายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งขอนัน้ 

ขอ้ 12. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัตายหรอืลม้ละลาย บุคคลผูม้สีทิธใินหุน้นัน้ หากน าใบหุน้มาเวนคนืพรอ้ม
กบัหลกัฐานทีช่อบดว้ยกฎหมายมาแสดงแกบ่รษิทัครบถ้วนแลว้   บรษิทัจงึจะลงทะเบยีนบุคคลนัน้เป็นผูถ้อืหุน้และออก
ใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหลกัฐานครบถว้น 

 
หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 

 ขอ้ 13. ใหบ้รษิทัฯ มคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 (หา้) คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี ่
ของคณะกรรมการทัง้หมดเป็นสญัชาตไิทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่
ในราชอาณาจกัรไทย 
 ขอ้ 14. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 

(1) บรรลุนิตภิาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดย

ทุจรติ 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรอื ปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั ฐาน

ทุจรติต่อหน้าที ่
ขอ้ 15. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ  ใหน้บัวา่ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงของตนทีม่อียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้
แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้
  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั 
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หน้า  3  ของจ านวน  6  หน้า 
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ลอืกโดยวธิจีบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้
นัน้ 
 ขอ้ 16. ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวน
กรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 
  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก  สว่นในปีต่อ ๆ ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้
 ขอ้ 17. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามขอ้ 14 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 21 
(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก        

ขอ้ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลา
ออกไปถงึบรษิทั 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้
ขอ้ 19. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ 

เลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (ขอ้ 14)  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน  บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได ้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 
  มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวน 
กรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
 ขอ้ 20. ต าแหน่งกรรมการแมจ้ะวา่งไป แต่กรรมการทีม่ตีวัอยูย่่อมท ากจิการได ้ เวน้แต่กรรมการจะลดน้อย
กว่าจ านวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ 13 และ 25 กรรมการทีม่ตีวัอยู่ย่อมท ากจิการไดเ้ฉพาะแต่เรื่องการจดัใหม้กีาร
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่างลงทัง้หมดเท่านัน้ 
 ขอ้ 21. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
 ขอ้ 22. กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้
 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
  ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการกไ็ด ้ รองประธานกรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 ขอ้ 24. คณะกรรมการบรษิทั ตอ้งประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
 ขอ้ 25. ในการประชมุคณะกรรมการ  ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ ถา้มรีอง
ประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
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  การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเป็นเสยีงขา้งมาก 
  กรรมการคนหนึ่งมหีนึ่งเสยีงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีง 
ชีข้าด         

ขอ้ 26. ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชุม
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้
  กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการได ้ โดยใหป้ระธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสบิสีว่นั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ 
 ขอ้ 27. กรรมการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯมสีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืบรษิทั 
ย่อยของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตามความหมายทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบรษิทัฯจะตกลงเขา้ท านติกิรรมใดๆ กต็าม บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัิ
ตามประกาศและระเบยีบตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยเกีย่วกบัการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ี่
ส าคญัของบรษิทัจดทะเบยีน 
 ขอ้ 28. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการ  เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นผูถ้อืหุน้ในนติบิุคคลอื่นทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 
 ขอ้ 29. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัช้า  หากมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบับรษิทั หรอืถอืหุน้
หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 
 ขอ้ 30. กรรมการ 2 ท่าน ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั จงึจะมผีลผกูพนักบับรษิทัได้ 
  คณะกรรมการสามารถก าหนดชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนัพรอ้มประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้อืหุ้น 

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
  การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้   ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั  กรรมการจะเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 32. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา
ระเบยีบวาระการประชมุ  และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร   โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ และนายทะเบยีนทราบ ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นี้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุ
ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 
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 ขอ้ 33. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุกนัไม่น้อยกว่า
ยีส่บิหา้คน  หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม      
  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง  จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาเขา้ประชมุไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ใหส้ง่หนงัสอืประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 
 ขอ้ 34. ในการลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  ใหน้บัว่าผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
  มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  
           ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออก 

         เสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี  ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก)     การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข)    การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค)    การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่น    
         ทีส่ าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั  หรอืการรวม  กจิการ   
         กบับคุคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ขอ้ 35. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงว่า  ในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ

บรษิทัไดจ้ดัการไป 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6) กจิการอื่น ๆ 

 
หมวดท่ี 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 

 ขอ้ 36. รอบปีบญัชขีองบรษิทั เริม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคม ของทุกปี 
 ขอ้ 37. บรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท าและเกบ็รกัษาบญัช ีตลอดจนการสอบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้และ
ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนอย่างน้อยครัง้หนึ่งในรอบ 12 เดอืน อนัเป็นรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 ขอ้ 38. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนน้ีคณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้ 
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 ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้  พรอ้มกบัรายงานการตรวจสอบ
บญัชขีองผูส้อบบญัช ี  

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ           
 ขอ้ 40. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร  ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม
อยู่ หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผล 
  เงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่า บรษิทัมผีล
ก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้  และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงนิปนัผล ใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้  และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพ์
ดว้ย        

ขอ้ 41. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่ง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน 
 ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั 
 ขอ้ 43. ผูส้อบบญัช ีมอี านาจตรวจสอบบญัช ีเอกสารและหลกัฐานอื่นใด ทีเ่กีย่วกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน
ทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัในระหว่างเวลาท าการของบรษิทั    ในการนี้ใหม้อี านาจสอบถาม กรรมการ  พนกังาน     
ลกูจา้ง ผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั และตวัแทนของบรษิทั  รวมทัง้ใหช้ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิหรอืสง่เอกสารหลกั-
ฐานเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัได ้
 ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชมีหีน้าทีเ่ขา้รว่มประชุมในการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกครัง้ทีม่กีารพจิารณางบดลุ 
บญัชกี าไรขาดทุน และปญัหาเกีย่วกบับญัชขีองบรษิทั  เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชต่ีอผูถ้อืหุน้และใหบ้รษิทัจดัสง่  
รายงานและเอกสารของบรษิทั ทีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชดีว้ย 

 
หมวดท่ี 7 บทเพ่ิมเติม 

 ขอ้ 45. ตราของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอ้ 46. ขอ้บงัคบันี้หากมทีีซ่ึง่จ าเป็นหรอืสมควรจะแกไ้ขเปลีย่นแปลง  กใ็หท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาจดัการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขไดต้ามกฎหมาย 


