เลขที่ 1-1008-62-4-004858
รับจดทะเบียนเมื่อ - 10 พ.ค. 2562
ขอบังคับ
ของ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ขอ 1.

ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ขอ 2.

คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้ หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)

ขอ 3.

เวน แตขอ บัง คับ นี้จ ะกํา หนดไวเปน อยางอื่น ใหนําบทบัญ ญัติแ หง กฎหมายวา ดวยบริษัท มหาชนจํา กัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชบังคับกับบริษัท ทุกประการ

ขอ 4.

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรมการกํากับตลาดทุน สํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย
หมวดที่ 2
การออกหุน

ขอ 5.

หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ อันเปนหุนที่ตองชําระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคาและ/หรือเปนหุนที่
ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือใหใชลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร ลิทธิบัตร
เครื่ อ งหมายการค า แบบหรื อ หุ น จํ า ลอง แผนผั ง สู ต ร หรื อ กรรมวิ ธี ลั บ ใดๆ หรื อ ให ใ ช ข อ สนเทศเกี่ ย วกั บ
ประสบการณทางอุตสาหกรรม การพาณิชย หรือวิทยาศาสตร
บริษั ทมีสิทธิที่จะออกหุ นบุริม สิทธิ หุนกู ใบสําคั ญ แสดงสิทธิ หรือหลักทรัพ ยอื่นใดก็ไดตามที่กฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาต

หนาที่ 1 ของจํานวน 12 หนา
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ขอ 6.

ในการชําระคาหุน ผูจองหรือผูซื้อ จะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้
โดยการออกหุนใหม เพื่ อชําระหนี้แกเจาหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุ น โดยได รับมติที่ป ระชุมผูถือหุน ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

ขอ 7.

ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุชื่อผูถือหุน และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่ง (1) คนลงหรือพิมพลายมือชื่อ แต
บริษัทอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูลงหรือพิมพ
ลายมือชื่อในใบหุนแทนก็ได บริษัทอาจแตงตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนก็ได หาก
บริษัทแตงตั้งนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน
หุนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด

ขอ 8.

บริษัทจะถือหุนหรือรับจํานําหุนของตนเองมิได เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1)

บริษั ทอาจซื้อหุ นคืนจากผูถือหุนที่ ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ป ระชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมั ติการแกไข
ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล เนื่องจาก
ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม

(2)

บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทถือ จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน และจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในการรับเงินปนผล
บริษัทจะตองจําหนายหุนที่ซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อคืนที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนที่
ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได
การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อหุนคืนหรือ
ราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซือ้ หุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
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การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จํานวนหุนที่ซื้อคืนมีจํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนชําระแลว บริษัจะตองไดรับมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะ
ทําการซื้อหุนคืนภายในหนึ่ง (1) ป นับแตวันที่ไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน
ขอ 9.

บุคคลใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุนใด ๆ เนื่องจากการตายหรือลมละลายของผูถือหุน เมื่อไดนําหลักฐานอันชอบดวย
กฎหมายมาแสดงตอบริษัทครบถวนแลว ใหบริษัทลงทะเบียนและออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่
เกี่ยวของจะกําหนด
ในกรณีที่ใบหุนชํารุดในสาระสําคัญหรือลบเลือน เมื่อไดนําใบหุนเดิมมาเวนคืน ใหบริษัทออกใบหุนใหใหม
หากใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูถอื หุนนําหลักฐานการแจงความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอัน
สมควรมาแสดงตอบริษัท ใหบริษัทออกใบหุนใหมแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
หมวดที่ 3
การโอนหุน

ขอ 10.

หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกัน
ไมเกินกวารอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการ
ถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได

ขอ 11.

การโอนหุ น ย อ มมี ผ ลสมบู ร ณ เมื่ อ ผู โอนได ส ลั ก หลั งใบหุ น โดยระบุ ชื่ อ ผู รั บ โอน และลงลายมื อ ชื่ อ ของผู โอน
กับผูรับโอน และไดมีการสงมอบใบหุนดังกลาวใหแกผูรับโอน
การโอนหุนดังกลาวนั้ น จะใชยัน บริษั ทไดต อเมื่ อบริษั ทไดรับคํารองขอใหลงทะเบี ยนการโอนหุ นและจะใชยั น
บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตาม
กฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ หากการโอนหุนไม
ถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายในเจ็ด (7) วัน
หากหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใหการโอนหุนเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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ขอ 12.

ในกรณี ที่มีหุนบุริมสิทิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ นั้นกระทําไดโดยใหผูถือหุนที่ประสงคจะแปลงหุน
ดังกลาว ยื่นคํารองขอแปลงหุนตอบริษัทพรอมกับสงมอบใบหุนคืน
การแปลงหุนตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลนับวันที่ยื่นคําขอ ในการใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายในระยะเวลาที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

ขอ 13.

บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน ในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่ (14)
วันกอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน หรือในการประชุมผูถือหุน บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองเปน
ผูถ ือหุนที่มีชื่อยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ใหเปนไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ณ วันเดียวกันนั้น และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในวันทํา
การถัดไป
วันที่กําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสอง (2) เดือน แต
ตองไม กอนวันที่คณะกรรมการอนุมั ติใหมีการเรียกประชุมผูถือหุน และเมื่อคณะกรรมการกําหนดวัน เพื่อการ
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
หมวดที่ 4
คณะกรรมการ

ขอ 14.

ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในอาราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน
เป นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน งอื่นตามที่ เห็นเหมาะสมด วยก็ ได รอง
ประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ขอ 15.

ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท

ขอ 16.

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ

(2)

ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี ที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(3)

ขอ 17.

บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผูสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3)
กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตํ า แหน งในป แ รก และป ที่ ส องภายหลั งจดทะเบี ย นบริษั ท นั้ น ให จั บ สลากกั น ว า
ผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการผูออก
จากตําแหนงไปนั้นจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

ขอ 18.

ขอ 19.

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1)

ตาย

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณ สมบั ติ หรือมี ลัก ษณะต องห ามตามกฎหมายวาดวยบริษั ท มหาชนจํากัด หรือ กฎหมายวาด วย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(4)

ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก

(5)

ศาลมีคําสั่งใหออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัดทราบดวยก็ได

ขอ 20.

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
ขอ 21.

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนงเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตัง้ กรรมการชุดใหมภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบสี่ (14) วันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปน
ระยะเวลาสาม (3) วันติดกัน

ขอ 22.

ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (3/4 ) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอ 23.

คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายใน
ขอบเขตกฎหมาย วัตถุประสงค ของบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได

ขอ 24.

คณะกรรมการตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่
อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง

ขอ 25.

ในการเรีย กประชุ ม คณะกรรมการ ให ป ระธานกรรมการ หรือ ผู ซึ่ งได รับ มอบหมาย จั ด ส งหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน
ของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในกรณีกรรมการตั้งแตสอง (2) คนขึ้นไปรองขอใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวัน
นัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอเชนวานั้น
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ขอ 26.

ในการประชุมคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองคป ระชุม ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม อยูในที่ป ระชุม หรือไมส ามารถปฏิ บัติห นาที่ ได ถ ามี รอง
ประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติ
หน า ที่ ได ใ ห ก รรมการซึ่ งมาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ งเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม มติ ทั้ งปวงของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1)
เปนเสียงชี้ขาด

ขอ 27.

จํานวนหรือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดนั้น ใหกรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อรวมกัน
โดยที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได

ขอ 28.

หามมิ ใหกรรมการประกอบกิจการ หรือเขาเปน หุนสวน หรือเขาเป นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง

ขอ 29.

กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้นไมวาโดยตรง หรือโดยออม
หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอ 30.

บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปน
คราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอัน
ที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองไมขดั หรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระ
ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
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หมวดที่ 5
การประชุมผูถือหุน
ขอ 31.

การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรรมการจะกําหนด

ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแต
จะเห็นสมควร ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนก็ได โดยใน
หนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวชัดเจน ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบ
ชดใชคาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

ขอ 33.

ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว 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) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุม
ใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม
จําเปนตองครบองคประชุม

ขอ 35.

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบ
ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก.

จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะนั้นถืออยู

ข.

ชื่อผูรับมอบฉันทะ

ค.

ครั้งที่ของการประชุมที่มอมบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอ 36.

ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ขอ 37.

ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงตอหนึ่ง (1) หุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ

ขอ 38.

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถือหุนจะตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ หรือ
กรณีอื่นตามกฎหมายจะกําหนดไว
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หมวด 6
การเพิ่มทุน และการลดทุน
ขอ 39.

บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได ดวยการออกหุนใหมโดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอ 40.

บริษัทอาจเสนอขายหุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และอาจจะเสนอขายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนที่ผู
ถือหุนแตละคนมีอยูกอนแลว หรือจะเสนอขายหุนตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดโดย
เปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน

ขอ 41.

บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลง หรือลดจํานวน
หุนใหนอยลง โดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุน
สะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู
บริษัทอาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได
ทั้งนี้ การลดทุนใหต่ํากวาหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอ 42.

เมื่อบริษัทประสงคจะลดทุน ตองมีหนังสือแจงมติการลดทุนไปยังเจาหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14)
วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติ โดยกําหนดเวลาใหสงคําคัดคานภายในกําหนดสอง (2) เดือน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงมตินั้น และใหโฆษณามติดังกลาวในหนังสือพิมพ ภายในกําหนดเวลาสิบสี่ (14) วันดวย โดย
จะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน
หมวด 7 เงินปนผล และเงินสํารอง

ขอ 43.

หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติคณะกรรมการกรณีที่มี
การจายเงินปนผลระหวางกาล การจายเงินปนผลใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการ
จายเงินปนผลนั้นทางหนังสือพิมพเปนระยะเวลาสาม (3) วันติดตอกัน และจัดใหมีการจายเงินปนผลดังกลาว
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่มีมติเชนวานั้น
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ขอ 44.

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได เมื่อปรากฏแกกรรมการวาบริษัทมี
กําไรพอสมควรที่จะกระทําเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุนคราวตอไป

ขอ 45.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารอง
อื่นตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารอง
สวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
หมวดที่ 8
การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ขอ 46.

รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

ขอ 47.

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไวใหถูกตองตามกฎหมายวาดวย
การนั้น และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหนึ่ง (1) ในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนอัน
เปนรอบปบัญชีของบริษัท

ขอ 48.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญ ชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีผูสอบบัญ ชี
ตรวจสอบใหเสร็จกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ขอ 49.

คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ไปใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
(1)

สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชี

(2)

รายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมเอกสารแสดงขอมูลประกอบรายงานดังกลาว
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ขอ 50.

คณะกรรมการตองจัดใหมีทะบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุน และ
ขอมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไวเปนหลักฐานโดยถูกตอง และหลักฐานนี้ใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของ
บริษัท หรือมอบหมายใหบุคคลใดทําหนาที่เก็บรักษาไวในหองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญหรือจังหวัดใกลเคียงก็
ได แตตองแจงใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบกอน

ขอ 51.

ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชีผูซึ่งออกไป
นั้นกลับเขารับตําแหนงอีกก็ไดใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ

ขอ 52.

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท

ขอ 53.

ผูส อบบั ญ ชีมี อํ านาจในการตรวจสอบบั ญ ชี เอกสาร และหลัก ฐานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วกั บ รายได รายจ าย ตลอดจน
ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจาง ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได

ขอ 54.

ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน และมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุม
ผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจง
การตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับใน
การประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย

หนาที่ 12 ของจํานวน 12 หนา

สจก.13:23

