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ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จาํกัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท หาญ เอน็จเินียร่ิง โซลูช่ันส์ จาํกัด (มหาชน) 

ข้อ 2. คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันี ้หมายถงึ บริษัท หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลชูัน่ส์ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. เว้นแต่ข้อบงัคบันีจ้ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นําบทบญัญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาใช้บงัคบักบับริษัท ทกุประการ 

ข้อ 4. ในกรณีท่ีบริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรมการกํากับตลาดทุน สํานักคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2 

การออกหุ้น 

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผู้ ถือ อนัเป็นหุ้นท่ีต้องชําระเงินครัง้เดียวจนเต็มมลูค่าและ/หรือเป็นหุ้นท่ี
ชําระคา่หุ้นด้วยทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากตวัเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ลทิธิบตัร 
เคร่ืองหมายการค้า แบบหรือหุ้ นจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเก่ียวกับ
ประสบการณ์ทางอตุสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์  

บริษัทมีสิทธิท่ีจะออก           หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้  ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดก็ได้ตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต  

ข้อ 6. ในการชําระค่าหุ้ น  ผู้ จองหรือผู้ ซือ้     จะขอหักกลบลบหนีก้ับบริษัทไม่ได้ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทปรับ
โครงสร้างหนีโ้ดยการออกหุ้นใหม่ เพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ โดยได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือ
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หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

การออกหุ้นเพ่ือชําระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือ แต่
บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์
ลายมือช่ือในใบหุ้นแทนก็ได้ บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ หาก
บริษัทแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียน
หุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกําหนด 

ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานําหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้ นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิในการออกเสียงลงคะแนน และสทิธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจาก
ผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไมเ่หน็ด้วยเหน็วา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้ นท่ีบริษัทถือ          จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนตามวรรคก่อน  ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซือ้คืนที่บริษัทกําหนด  ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนได้หมดภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนท่ี
ชําระแล้วโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนสว่นท่ีจําหน่ายไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซือ้หุ้นคืนหรือ
ราคาเสนอขายหุ้นท่ีซือ้คืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วย 

การซือ้หุ้ นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชําระแล้ว ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
อนมุติั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีจํานวนหุ้นท่ีซือ้คืนมีจํานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุชําระแล้ว บริษัจะต้องได้รับมติ
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ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะ
ทําการซือ้หุ้นคืนภายในหนึง่ (1) ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 9. บคุคลใดได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในหุ้นใด ๆ เน่ืองจากการตายหรือล้มละลายของผู้ ถือหุ้น เม่ือได้นําหลกัฐานอนัชอบด้วย
กฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องจะกําหนด 

ในกรณีที่ใบหุ้ นชํารุดในสาระสําคัญหรือลบเลือน    เมื่อได้นําใบหุ้ นเดิมมาเวนคืน   ให้บริษัทออกใบหุ้ น
ให้ใหม่  

หากใบหุ้นสญูหายหรือถกูทําลาย ให้ผู้ ถือหุ้นนําหลกัฐานการแจ้งความจากพนกังานสอบสวน หรือหลกัฐานอ่ืนอนั
สมควรมาแสดงตอ่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะกําหนด 

หมวดที่ 3 

การโอนหุ้น 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้โอนกนัได้โดยไม่มีข้อจํากดั และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจํานวนรวมกนั
ไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทําให้อตัราส่วนการ
ถือหุ้นของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนัน้ได้ 

ข้อ 11. การโอนหุ้ นย่อมมีผลสมบูรณ์เม่ือผู้ โอนได้สลักหลังใบหุ้ น โดยระบุช่ือผู้ รับโอน และลงลายมือช่ือของผู้ โอน 
กบัผู้ รับโอน และได้มีการสง่มอบใบหุ้นดงักลา่วให้แก่ผู้ รับโอน 

การโอนหุ้นดังกล่าวนัน้ จะใช้ยันบริษัทได้ต่อเม่ือบริษัทได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยัน
บคุคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือบริษัทเหน็วา่การโอนหุ้นถกูต้องตาม
กฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบส่ี (14) วันนับแต่วนัท่ีได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ ย่ืนคําร้องภายในเจ็ด (7) วนั 

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

ข้อ 12. ในกรณีท่ีมีหุ้นบุริมสิทิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนัน้กระทําได้โดยให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแปลงหุ้น
ดงักลา่ว ย่ืนคําร้องขอแปลงหุ้นตอ่บริษัทพร้อมกบัสง่มอบใบหุ้นคืน 

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนบัวนัท่ีย่ืนคําขอ ในการให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องจะกําหนด 
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ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่างย่ีสิบเอ็ด (21) วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดย
ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) 
วนัก่อนวนัปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น   หรือในการประชมุผู้ ถือหุ้น   บคุคลท่ีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัเดียวกนันัน้ และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้น เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนั
ทําการถดัไป 

วนัท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นวนัท่ีลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่
ต้องไม่ก่อนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น และเม่ือคณะกรรมการกําหนดวันเพ่ือการ
กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าประชมุแล้วจะเปล่ียนแปลงมิได้ 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ 

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในอาราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนั
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รอง
ประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 15. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัท ไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุผู้สามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งใน
สาม (1/3) 
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันว่า  
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ออก
จากตําแหน่งไปนัน้จะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากดัทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 20. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซึง่มี
คณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัและกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการ
ท่ียงัเหลืออยู ่

ข้อ 21. ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งยงัคงอยู่รักษาการในตําแหน่งเพ่ือ
ดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่ศาลจะมีคําสัง่เป็น
อยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามคําสัง่ศาล 

คณะกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการชดุใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน
นบัแต่วนัพ้นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วันก่อนวันประชุม และ
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โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วนัติดกนั 

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4 ) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ (1/2) ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 23. คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการภายใน
ขอบเขตกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้องบงัคบัของบริษัท และตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บคุคลหนึง่หรือหลายคน ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องประชมุอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชมุคณะกรรมการของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุม 
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ในกรณีกรรมการตัง้แตส่อง (2) คนขึน้ไปร้องขอให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนั
นดัประชมุภายในสบิส่ี (14) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 26. ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั
หน้าท่ีได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม มติทัง้ปวงของท่ีประชุม
คณะกรรมการ ให้ตดัสนิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประชมุ 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) 
เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 27. จํานวนหรือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้นัน้ ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกนั
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
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ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน ท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียในสญัญาท่ีบริษัททําขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม 
หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 30. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งสวสัดิการ
ตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนั
ท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 

การจ่ายคา่ตอบแทนตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องไมข่ดัหรือแย้งกบัการดํารงคณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระ
ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

หมวดที่ 5 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ 
ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรรมการจะกําหนด 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้
ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพ่ือการใด้ไว้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุม
ภายใน หนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่
หนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จําเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ี
ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอมบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติั
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่ (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ 
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ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้ หรือ
กรณีอ่ืนตามกฎหมายจะกําหนดไว้ 

หมวด 6 

การเพิ่มทุน และการลดทุน 

ข้อ 39. บริษัทอาจเพิ่มทนุของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วนจํานวนท่ีผู้
ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้โดย
เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 41. บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ําลง หรือลดจํานวน
หุ้นให้น้อยลง โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทจะลดทนุลงไปให้ต่ํากว่าจํานวนหนึ่งในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดไม่ได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุ
สะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว ยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู ่
บริษัทอาจลดทนุให้เหลือต่ํากวา่จํานวนหนึง่ในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดได้ 

ทัง้นี ้การลดทนุให้ต่ํากว่าหนึ่งในส่ี (1/4) ของทนุทัง้หมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 42. เม่ือบริษัทประสงค์จะลดทนุ ต้องมีหนงัสือแจ้งมติการลดทนุไปยงัเจ้าหนีข้องบริษัทท่ีบริษัททราบภายในสบิส่ี (14) 
วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยกําหนดเวลาให้ส่งคําคดัค้านภายในกําหนดสอง (2) เดือน นบัแต่วนัท่ี
ได้รับหนงัสือแจ้งมตินัน้ และให้โฆษณามติดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ ภายในกําหนดเวลาสิบส่ี (14) วนัด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

หมวด 7 เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล  นอกจากโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มี
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการ
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จ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในหนึง่ (1) เดือนนบัแตว่นัท่ีมีมติเชน่วา่นัน้ 

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 45. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)   จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)     ของทนุ
จดทะเบียน นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุสํารอง
อ่ืนตามท่ีเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 

เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุสํารองอ่ืน ทนุสํารองตามกฎหมาย และทนุสํารอง
สว่นลํา้มลูคา่หุ้นตามลําดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท 

หมวดที่ 8 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ข้อ 46. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 47. คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีไว้ให้ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การนัน้ และต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ อย่างน้อยครัง้หนึ่ง (1) ในรอบระยะเวลาสบิสอง (12) เดือนอนั
เป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนท่ีจะนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี  

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมลูประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจดัให้มีทะบียนกรรมการ บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น และ
ข้อมติทัง้หมดของท่ีประชุมลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถูกต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของ
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บริษัท หรือมอบหมายให้บคุคลใดทําหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในห้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็
ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัทราบก่อน 

ข้อ 51. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไป
นัน้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดคา่ตอบแทนท่ีผู้สอบบญัชีควรได้รับ 

ข้อ 52. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ข้อ 53. ผู้ สอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัท ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนกังาน 
ลกูจ้าง ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 54. ผู้สอบบญัชีมีสิทธิทําคําชีแ้จงเป็นหนงัสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   และมีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชุม
ผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จง
การตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 


