
หนา้  1 ของจ านวน12 หนา้ 
 

  (ลงช่ือ)                 -ลงนาม-              กรรมการ (ลงช่ือ)                  -ลงนาม-                กรรมการ 
                                  (นายอาสา  สารสิน)        (นายสดาวุธ  เตชะอุบล) 

 

 
ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ผาแดงอนิดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 
 

หมวดท่ี 1  บทท่ัวไป 
 
ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัของบริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)” 

ขอ้ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ีให้หมายถึง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) เขียนเป็น
ภาษาองักฤษดงัน้ี “PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED”  

 และตราบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 

 

ขอ้ 3. ขอ้ความอ่ืนท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม และรวมถึงกฎหมาย
อ่ืนท่ีมีผลใชบ้งัคบัหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 

หมวดท่ี 2  การออกหุ้น 

ขอ้ 4. หุ้นทุกหุ้นของบริษทั เป็นหุ้นสามญั มีมูลค่าไม่ต ่ากว่าหุ้นละห้า (5) บาท และเป็นหุ้นท่ีตอ้งช าระค่า
หุน้เป็นเงินคร้ังเดียวจนเตม็มูลค่าหุ้น ทั้งน้ีบริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิหรือหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 5.  หุน้ของบริษทั เป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ 

 ในการช าระค่าหุน้ ผูจ้องหุน้หรือผูซ้ื้อหุน้จะขอหกักลบลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้
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ขอ้ 6. ใบหุ้นทุกใบจะตอ้งประทบัตราส าคญัของบริษทั และมีลายมือช่ือกรรมการอย่างน้อยหน่ึง (1) คน 
ลงหรือพิมพ์ไว้ แต่ทั้ งน้ี คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้ 

 ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ า กัด หรือ                
นายทะเบียนหุ้นอ่ืนใด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทั
ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 

ขอ้ 7.  บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียน
บริษทั หรือนบัแต่วนัท่ีไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้น ในกรณีบริษทัจ าหน่ายหุน้ท่ีออกใหม่ภายหลงั
จดทะเบียนบริษทั หรือภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมตามอตัราสูงสุด
ท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้รียกได ้

ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ผู ้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงาน        
สอบสวน หรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั 

ใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ท่ีไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนให้แลว้ ให้ถือวา่ 
เป็นอนัยกเลิก และในกรณีใบหุน้ลบเลือนหรือช ารุด ผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้  9. บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น          
ซ่ึงอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล เน่ืองจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม 

(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัมีก าไร
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบปัญหา
ทางการเงิน 
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ทั้งน้ี หุ้นท่ีบริษทัถืออยู่นั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษทัจะตอ้งจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามวรรคแรก ภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ี
บริษทัไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะด าเนินการลดทุน  
ท่ีช าระแลว้ โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุ้น และการตดัหุน้จดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ขอ้  10. เม่ือบริษทัมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการซ้ือหุ้นของ
บริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การซ้ือหุ้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกิน
กวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัการ
ซ้ือหุน้คืนดงักล่าว 

หมวดท่ี 3  การโอนหุ้น 

ขอ้ 11.  หุ้นของบริษทัโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ใน
บริษทัเกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ 

ขอ้ 12. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและลงลายมือช่ือของ    
ผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

 การโอนหุ้นใช้ยนับริษทัได้เม่ือบริษทัได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ และใช้ยนั
บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

บริษทัจะท าการลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือหากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
บริษทัจะแจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้อง ทั้งน้ีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  

เม่ือหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย การโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีผู ้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้รับใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือ             
ลงลายมือช่ือผูรั้บโอนหุ้นและมีพยานหน่ึง (1) คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือช่ือรับรอง พร้อมกบัคืน
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ใบหุ้นเดิมให้แก่บริษทั  ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วนั และออกใบหุ้นให้ใหม่
ภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

 
หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ 

ขอ้ 13. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่าห้า  (5) คน โดยได้รับการพิจารณาเลือกตั้งจาก               
ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และกรรมการของบริษทัจะถือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้แต่กรรมการไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ 14. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี  

 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกในคร้ังนั้น ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  

ขอ้ 15. ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคน
หน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ัดการ และให้กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจและหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็น 
รองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

มติของคณะกรรมการบริษทัดงักล่าวใหถื้อเสียงขา้งมาก 

ขอ้ 16. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีดงัน้ี 
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(1)  จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วตัถุประสงค์ของบริษัท และมติของ           
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(2)  ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(3) ก าหนดจ่ายเงินบ าเหน็จรางวลัแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั หรือของบุคคลใด ๆ         
ท่ีกระท ากิจการให้กบับริษทั โดยจะเป็นผูท้  าการประจ าหรือไม่ประจ าก็ได ้ยกเวน้บ าเหน็จ
บ านาญ หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดของกรรมการ 

(4) พิจารณารายงานการวางแผนการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในการปฏิบติังานตามอ านาจและหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ                                                      
หรือกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งหน่ึงอย่างใดตามท่ีได้
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีแทนคณะกรรมการบริษทัก็ได ้

ขอ้ 17. กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทั ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “กรรมการผูมี้อ านาจท าการแทนบริษทั”) คือกรรมการ
สอง (2) คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั ทั้งน้ีให้คณะกรรมการมีอ านาจ
ก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจท าการแทนบริษทัพร้อมประทบัตราส าคญั
ของบริษทัได ้

 กรรมการผูมี้อ านาจท าการแทนบริษทัอาจมอบอ านาจให้บุคคลใด ๆ มีอ านาจกระท าการแทนตนได้
เป็นคร้ังคราวไป 

ขอ้ 18. การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละส่ี (4) คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกินสาม (3) 
เดือน วนั เวลาและสถานท่ีประชุมนั้นใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษทั 

ขอ้ 19.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนั
ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  
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ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามี  
รองประธานกรรมการบริษทั ใหร้องประธานกรรมการบริษทัเป็นประธาน  

ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษทั หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 21.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา            
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดั นั้น ให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจ านวนมากกว่าจ านวน
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพน้จากต าแหน่งโดยใช้วิธี 
จบัสลาก 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระน้ี อาจไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มารับต าแหน่งใหม่ได ้

ขอ้ 22. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัพน้ต าแหน่งเม่ือ 

 (1) ตาย 
 (2)   ลาออก 
 (3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

(5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 



หนา้  7 ของจ านวน12 หนา้ 

 (ลงช่ือ)           -ลงนาม-              กรรมการ (ลงช่ือ)                  -ลงนาม-                กรรมการ 
                           (นายอาสา  สารสิน)        (นายสดาวุธ  เตชะอุบล) 

   
 

 

ขอ้ 23. กรรมการบริษทัคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกถึงบริษทั 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงก่อนครบก าหนดวาระ เพราะเหตุ ตาย ลาออก หรือเพราะ
เหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั
และลกัษณะไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงเขา้มาเป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 

ถา้กรรมการบริษทัท่ีพน้ต าแหน่งมีอ านาจกระท ากิจการผูกพนับริษทัดว้ย ก็ให้คณะกรรมการบริษทั
มีอ านาจยกเลิกอ านาจกระท ากิจการผูกพนับริษทัดงักล่าว พร้อมทั้งมีอ านาจก าหนดให้กรรมการท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งใหม่ตามวรรคแรกมีอ านาจกระท ากิจการผูกพนับริษทัเท่าอ านาจกรรมการบริษทัคน
ก่อนดว้ย 

มติของคณะกรรมการบริษทัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 25. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าท่ีจะเป็นองคป์ระชุมได ้ให้กรรมการบริษทั
ท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่เฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อการเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงทั้งหมดเท่านั้น 

การประชุมผูถื้อหุ้นดังกล่าวให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการว่างลง
เหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนตามกรณีดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 26. กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามมติท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้
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ความในวรรคหน่ึงน้ี จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน
หรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 27. ใหก้รรมการผูจ้ดัการท่ีไดรั้บมอบหมาย มีอ านาจและความรับผิดชอบในการจดัการและควบคุมการ
ด าเนินกิจการและการจดัการบริษทัโดยทัว่ไปซ่ึงรวมถึงการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทั  

หมวดท่ี 5  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 28. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สอง (2) ชนิด คือ 

(1) การประชุมสามญัประจ าปี  ให้มีปีละคร้ัง ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 
ของบริษทั 

(2) การประชุมวิสามญั  จะจดัให้มีเม่ือใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ    
ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด               
จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนั นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั 
เวลาระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร   
โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าววนันดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อย
กวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 30. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดไม่สามารถเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนดว้ยตนเองในการประชุม
คราวใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นอาจมอบอ านาจให้ผูท่ี้บรรลุนิติภาวะเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงวนัท่ี เดือน ปีท่ีมอบ ช่ือผูม้อบฉันทะ จ านวนหุ้นท่ี       
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ผูม้อบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามอบฉันทะส าหรับ
การประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผูรั้บมอบฉันทะเพื่อการดงักล่าวนั้นจะมีไดเ้พียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ไม่วา่ผูม้อบอ านาจนั้นจะถือหุน้มากนอ้ยเพียงใดก็ตาม 

 หนงัสือมอบฉันทะนั้นจะตอ้งยื่นต่อประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ สถานท่ีประชุม 
ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 31. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ขอ้ 32. ในการประชุมผู ้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของท่ีประชุมโดยต าแหน่ง  
หากประธานกรรมการไม่มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน   

 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม  

ขอ้ 33. ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียงต่อหน่ึง (1) หุน้ 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียง 
ช้ีขาด 

(2)  ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  การเพิ่ม 
หรือลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือการเลิกบริษัท และกรณีอ่ืน ๆ ตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไวว้่าจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 



หนา้  10 ของจ านวน12 หนา้ 
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                           (นายอาสา  สารสิน)        (นายสดาวุธ  เตชะอุบล) 

   
 

 

(ข)  การขาย หรือ โอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ค) การซ้ือ หรือ รับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือ บริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ง) การท า แกไ้ข หรือ เลิก สัญญาท่ีเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด  หรือ
บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(จ) การเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั 

ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2)   พิจารณาและอนุมติังบดุลและก าไร ขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทั 

(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เพื่อท่ีจะประกาศเงินปันผล ในกรณีท่ีมีก าไรพอท่ีจะประกาศ
จ่ายเงินปันผลได ้

(4)   เลือกตั้งกรรมการบริษทัใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5)   แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชี 

(6)   ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

(7)   อนุมติัการโอนเงินส ารองอ่ืนท่ีมิใช่ทุนส ารองตามกฎหมายหรือส ารองส่วนล ้ ามูลค่าหุ้น  
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

(8)   พิจารณากิจการอ่ืน ๆ อนัพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษทั 

หมวดท่ี 6  การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 35.  รอบบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 36.  บริษทัตอ้งจดัให้มีการท าและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
และตอ้งจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน 
อนัเป็นรอบบญัชีของบริษทั 



หนา้  11 ของจ านวน12 หนา้ 
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ขอ้ 37.  คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้ผูถื้อหุ้น พร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญั
ประจ าปี 

(1)   ส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ท่ีผูต้รวจสอบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงาน
การตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2)   รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งปรากฏรายการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 

ขอ้ 38.  ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล 
บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั ทั้งน้ีเพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 39.  บริษทัจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า  (5) ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่กฎหมายอ่ืนใดจะก าหนดใหมี้ทุนส ารองมากกวา่นั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งน าเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
จดัไวเ้ป็นทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้แยกต่างหากจากทุนส ารองน้ี 

หมวดท่ี 7  เงินปันผล 

ขอ้ 40.  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้าย 

 เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะมีขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
เร่ืองหุน้บุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เม่ือขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหท้ าได ้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว  
ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลนั้ นให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่ว ันท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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หมวดท่ี 8  เร่ืองอ่ืนๆ 

ขอ้ 41. ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหบ้งัคบัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พุทธศกัราช 2535 และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้ งท่ีใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีได้แก้ไขในอนาคตโดย
อนุโลม 

(1)  การเพิ่มทุนหรือลดทุน 

(2)  การควบบริษทั 

(3)  การช าระบญัชี 

(4)  การเลิกบริษทั 

(5)  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิหรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดแ้ละ
หลกัทรัพยอ่ื์น 

ขอ้ 42. ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อยตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) ให้บริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

 


