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ขอบังคับ  

ของ 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส จํากัด (มหาชน) 

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

หมวดที่ 1 

บททัว่ไป 

ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา ขอบังคับของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2. คําวา “บริษัท” ในขอบังคับน้ี หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน) 

ขอ 3. เวนแตขอบังคับนี้จะกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชบังคับกับบริษัท ทุกประการ 

ขอ 4. ในกรณีท่ีบริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรมการกํากับตลาดทุน สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใชบังคับกับการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองน้ันๆ ดวย 

หมวดที่ 2 

การออกหุน 

ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ อันเปนหุนท่ีตองชําระเงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลคาและ/หรือเปนหุนท่ี
ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือใหใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร ลิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา แบบหรือหุนจําลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือใหใชขอสนเทศเกี่ยวกับ
ประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณิชย หรือวิทยาศาสตร  

บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอ่ืนใดก็ไดตามท่ีกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาต  

 

หนาท่ี 1 ของจาํนวน 12 หนา 
สจก.13:23 
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ขอ 6. ในการชําระคาหุน ผูจองหรือผูซื้อ จะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไมได ท้ังน้ี เวนแตในกรณีท่ีบริษัทปรับโครงสรางหน้ี
โดยการออกหุนใหม เพ่ือชําระหน้ีแกเจาหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเปนทุน โดยไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

การออกหุนเพ่ือชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

ขอ 7. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมีกรรมการอยางนอยหน่ึง (1) คนลงหรือพิมพลายมือชื่อ แต
บริษัทอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อในใบหุนแทนก็ได บริษัทอาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหุนก็ได หาก
บริษัทแตงตั้งนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
หุนของบริษัทใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 8. บริษัทจะถือหุนหรือรับจํานําหุนของตนเองมิได เวนแตกรณีดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการแกไข
ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล เน่ืองจาก
ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนน้ันไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทถือ จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน และจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในการรับเงินปนผล 

บริษัทจะตองจาํหนายหุนที่ซื้อคืนตามวรรคกอน  ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อคืนที่บริษัทกําหนด  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจําหนายหุนท่ีบริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนท่ี
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนท่ีจําหนายไมได 

การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนท่ีซื้อคืน และการตัดหุนท่ีซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อหุนคืนหรือ
ราคาเสนอขายหุนท่ีซื้อคืน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกบัการซือ้หุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

หนาท่ี 2 ของจาํนวน 12 หนา 
สจก.13:23 
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การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
อนุมัติ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีจํานวนหุนท่ีซื้อคืนมีจํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว บริษัจะตองไดรับมติ
ของท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะ
ทําการซื้อหุนคืนภายในหน่ึง (1) ป นับแตวันท่ีไดรับมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 9. บุคคลใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุนใด ๆ  เน่ืองจากการตายหรือลมละลายของผูถือหุน เมื่อไดนําหลักฐานอันชอบดวย
กฎหมายมาแสดงตอบริษัทครบถวนแลว ใหบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ี
เกี่ยวของจะกําหนด 

ในกรณีท่ีใบหุนชํารุดในสาระสําคัญหรือลบเลือน  เมื่อไดนําใบหุนเดิมมาเวนคืน  ใหบริษัทออกใบหุนใหใหม  

หากใบหุนสูญหายหรือถกูทําลาย ใหผูถอืหุนนําหลักฐานการแจงความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอ่ืนอัน
สมควรมาแสดงตอบริษัท ใหบริษัทออกใบหุนใหมแกผูถือหุนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

หมวดที่ 3 

การโอนหุน 

ขอ 10. หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด และหุนท่ีถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหน่ึงตองมีจํานวนรวมกัน
ไมเกินกวารอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการ
ถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายน้ันได 

ขอ 11. การโอนหุนยอมมีผลสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผู รับโอน และลงลายมือชื่อของผูโอน 
กับผูรับโอน และไดมีการสงมอบใบหุนดังกลาวใหแกผูรับโอน 

การโอนหุนดังกลาวน้ัน จะใชยันบริษัทไดตอเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนและจะใชยัน
บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนท่ีเรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตาม
กฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบส่ี (14) วันนับแตวันท่ีไดรับการรองขอ หากการโอนหุนไม
ถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ด (7) วัน 

หากหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหการโอนหุนเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

หนาท่ี 3 ของจาํนวน 12 หนา 
สจก.13:23 
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ขอ 12. ในกรณีท่ีมีหุนบุริมสิทิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญน้ันกระทําไดโดยใหผูถือหุนท่ีประสงคจะแปลงหุน
ดังกลาว ยื่นคํารองขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมกับสงมอบใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคหน่ึง ใหมีผลนับวันท่ียื่นคําขอ ในการใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด 

ขอ 13. บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ังก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบส่ี (14) 
วันกอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน   หรือในการประชุมผูถือหุน   บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองเปน
ผูถือหุนท่ีมีชื่อยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ีคณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ใหเปนไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันน้ัน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน เพ่ือรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันทํา
การถัดไป 

วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตองเปนวันท่ีลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสอง (2) เดือน แต
ตองไมกอนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวันเพ่ือการ
กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปล่ียนแปลงมิได 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ 

ขอ 14. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง 
(1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นท่ีอยูในอาราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน
เปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดวยก็ได รอง
ประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 15. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 

ขอ 16. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

หนาท่ี 4 ของจาํนวน 12 หนา 
สจก.13:23 



เลขท่ี 1-1008-62-4-004858  
รับจดทะเบียนเมื่อ - 10 พ.ค. 2562 

 

(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 17. ในการประชุมผูสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงใน
สาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวา  
ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออก
จากตําแหนงไปน้ันจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 18. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 

ขอ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึง
บริษัท 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได 

ขอ 20. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียัง
เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการ
ท่ียังเหลืออยู 

ขอ 21. ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหคณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพ่ือ
ดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาท่ีจําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาท่ี เวนแตศาลจะมีคําส่ังเปน
อยางอ่ืน ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําส่ังศาล 

คณะกรรมการท่ีพนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการชดุใหมภายในหน่ึง (1) เดือน
นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบส่ี (14) วันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปน
ระยะเวลาสาม (3) วันติดกัน 

ขอ 22. ท่ีประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง 
ไมนอยกวาสามในส่ี (3/4 ) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 23. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการภายใน
ขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค ของบังคับของบริษัท และตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการกไ็ด 

ขอ 24. คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอคร้ัง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองท่ี
อันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 

ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย จัดสงหนังสือนัดประชุม 
ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน
ของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

ในกรณีกรรมการตั้งแตสอง (2) คนขึ้นไปรองขอใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวัน
นัดประชุมภายในสิบส่ี (14) วันนับแตวันท่ีไดรับการรองขอเชนวาน้ัน 
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ขอ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะครบองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม มติท้ังปวงของท่ีประชุม
คณะกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุม 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึง (1) 
เปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 27. จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดน้ัน ใหกรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน
โดยท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได 

ขอ 28. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืน ท่ีมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

ขอ 29. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีบริษัททําขึ้นไมวาโดยตรง หรือโดยออม 
หรือถือหุน หุนกู เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 30. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเล้ียงสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอัน
ท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท 

การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองไมขดัหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการท่ีเปนอิสระ
ตามท่ีกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํหนด 
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หมวดที่ 5 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 31. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ 
ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรรมการจะกําหนด 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันส้ินสุด
รอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืน ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต
จะเห็นสมควร ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยใน
หนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพ่ือการใดไวชัดเจน ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในส่ีสิบหา (45) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามคร้ังใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในคร้ังน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 33. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผู
ถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวัน
ประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวันประชุมดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 
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ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุม
ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม
จําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ
ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ี
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 

ก. จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอมบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงตอหน่ึง (1) หุน ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับน้ี  หรือ
กรณีอ่ืนตามกฎหมายจะกําหนดไว 
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หมวด 6 

การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ขอ 39. บริษัทอาจเพ่ิมทุนของบริษัทได ดวยการออกหุนใหมโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี 
(3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 40. บริษัทอาจเสนอขายหุนท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และอาจจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนท่ีผู
ถือหุนแตละคนมีอยูกอนแลว หรือจะเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไมวาท้ังหมดหรือบางสวนก็ไดโดย
เปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 41. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลง หรือลดจํานวน
หุนใหนอยลง โดยมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท้ังน้ี บริษัทจะลดทุนลงไปใหต่ํากวาจํานวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดไมได เวนแตในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทุน
สะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับท่ีกฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู 
บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดได 

ท้ังน้ี การลดทุนใหต่ํากวาหน่ึงในส่ี (1/4) ของทุนท้ังหมดตามวรรคสอง ตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 42. เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองมีหนังสือแจงมติการลดทุนไปยังเจาหน้ีของบริษัทท่ีบริษัททราบภายในสิบส่ี (14) 
วันนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ โดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายในกําหนดสอง (2) เดือน นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงมติน้ัน และใหโฆษณามติดังกลาวในหนังสือพิมพ ภายในกําหนดเวลาสิบส่ี (14) วันดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน 

หมวด 7 เงินปนผล และเงินสาํรอง 

ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล  นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถือหุน  หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลน้ันทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาว
ภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันท่ีมีมติเชนวาน้ัน 
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ขอ 44. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนคร้ังคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมี
กําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเชนน้ันได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

ขอ 45. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)   จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10)     ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารอง
อ่ืนตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
สวนลํ้ามูลคาหุนตามลําดับ เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

หมวดที่ 8 

การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ขอ 46. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 

ขอ 47. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
การน้ัน และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยคร้ังหน่ึง (1) ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอัน
เปนรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 48. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอ 
ท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญชี
ตรวจสอบใหเสร็จกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีไปใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมท้ังรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี  

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว 
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ขอ 50. คณะกรรมการตองจัดใหมีทะบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน และ
ขอมติท้ังหมดของท่ีประชุมลงไวเปนหลักฐานโดยถูกตอง และหลักฐานน้ีใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของ
บริษัท หรือมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาท่ีเก็บรักษาไวในหองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญหรือจังหวัดใกลเคียงก็
ได แตตองแจงใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบกอน 

ขอ 51. ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยท่ีประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไป
น้ันกลับเขารับตําแหนงอีกก็ไดใหท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนท่ีผูสอบบัญชีควรไดรับ 

ขอ 52. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 

ขอ 53. ผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับรายไดรายจาย ตลอดจน
ทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการน้ีใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน 
ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมท้ังใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 

ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน   และมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุม
ผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจง
การตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารท้ังหมดของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับใน
การประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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