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ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

หมวดท่ี 1 

บทท่ัวไป 

ขอ้ 1.  ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. คาํว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ี หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาองักฤษว่า 

“CK Power Public Company Limited” 

คําว่า “กฎหมาย” ในข้อบังคับน้ี  หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินกิจการของบริษัทใน

ราชอาณาจกัรไทย 

ขอ้ 3. การแกไ้ขเพิ่มเติมใดๆ ในขอ้บงัคบัน้ีก็ดี หรือขอ้กาํหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทาํไดก้็แต่

โดยอาศยัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 4. หากข้อบังคับน้ีมิได้ตราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการของ

บริษทัมาใชบ้งัคบั 
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หมวดท่ี 2 

หุ้นและผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากนั หุ้นทุกหุ้น

ของบริษทัตอ้งชาํระค่าหุน้คร้ังเดียวจนเตม็มูลค่า  

 อน่ึง หุ้นของบริษทัจะแบ่งแยกมิได ้ถา้บุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองหุ้น หรือถือหุ้นไม่ว่าหุ้นเดียว

หรือหลายหุ้นร่วมกนั ตอ้งตั้งให้คนใดคนหน่ึงในบุคคลเหล่านั้นเป็นผูใ้ช้สิทธิในฐานะเป็นผูจ้องหุ้น 

หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

บริษทัอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ และ

หลกัทรัพยอ่ื์นใดเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนไดต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

บริษทัอาจแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ 

หรืออาจแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัก็ได ้ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

บริษทัอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้็ได ้โดยบริษทัจะจดัสรรเงินท่ีไดเ้กินกว่า

มูลค่าหุน้ทั้งหมดเป็นทุนสาํรองส่วนลํ้ามลูค่าหุน้แยกต่างหากจากกองทุนสาํรองของบริษทั 

การชําระค่าหุ้นนั้ น  ผู ้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหน้ีกับบริษัทไม่ได้ ทั้ งน้ี  เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัท 

ปรับโครงสร้างหน้ีโดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนโดยอาศยั

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การออกหุ้นเพื่อชาํระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 

ขอ้ 6. บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 

หรือนับแต่วนัท่ีได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจาํหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือท่ีออกใหม่ภายหลัง 

จดทะเบียนบริษทั ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
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ขอ้ 7. ใบหุน้นั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือบริษทั 

(2) เลขทะเบียนบริษทั และวนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั  

(3) ชนิด มูลค่า เลขท่ีใบหุน้ และ จาํนวนหุน้ 

(4) ช่ือผูถื้อหุน้  

(5) ลายมือช่ือกรรมการซ่ึงลงหรือพิมพ์ไวอ้ย่างน้อยหน่ึงคนและประทบัตราบริษทัไวเ้ป็นสําคญั  

แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนโดยไม่ตอ้งประทบัตราสําคญัของบริษทัก็ได ้ซ่ึงการลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือเช่นวา่นั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(6) วนัเดือนปีท่ีออกใบหุน้ 

ขอ้ 8. บริษทัอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได ้และหากบริษทัแต่งตั้ง

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือบุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้วิธีปฏิบัติท่ี เก่ียวกับ 

งานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กําหนดภายใต้

บทบญัญติัของกฎหมาย 

กรรมการ หรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือในใบหุ้น หรือใบหลกัทรัพย ์

อ่ืนใด ดว้ยตนเอง หรือใชเ้คร่ืองจกัร หรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ประทบั หรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต นอกจากนั้น บริษทัอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น 

หรือนายทะเบียนหลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือ

แทนบริษทัก็ได ้

ขอ้ 9. ใบหุ้นฉบบัใดลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสาํคญั ผูถื้อหุน้อาจขอใหบ้ริษทัออกใบหุ้นใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

โดยเวนคืนใบหุน้เดิม ในกรณีน้ี ใหบ้ริษทัออกใบหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ี

ได้รับคาํขอ ในกรณีท่ีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถื้อหุ้นจะต้องนําหลักฐานการแจ้งความต่อ

พนักงานสอบสวนหรือหลกัฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงแก่บริษทัว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูก
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ทาํลาย โดยให้บริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ และ 

ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ต่อบริษทั 

 บริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุด หรือ 

ในการท่ีผูถื้อหุ้นขอสําเนาทะเบียนผูถื้อหุ้นไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนพร้อมคาํรับรองของบริษทัได ้

ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

 อน่ึง ใบหุน้ท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชาํรุดซ่ึงไดมี้การออกใบหุ้นใหม่แทนใหแ้ลว้ ให้ถือวา่ใบหุ้นเก่านั้น

เป็นอนัยกเลิก 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นตาย หรือลม้ละลาย บุคคลผูมี้สิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนําใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับ

หลกัฐานท่ีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงแก่บริษทัจนครบถว้นแลว้ บริษทัจึงจะลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้น 

และออกใบหุน้ใหม่ใหภ้ายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหลกัฐานดงักล่าว 

ขอ้ 10. บริษทัตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของ

บริษทั แต่บริษทัจะมอบหมายให้บุคคลใดทาํหน้าท่ีเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานประกอบ 

การลงทะเบียนแทนบริษทัไว ้ณ ท่ีใดก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผูเ้ก็บรักษา

ทะเบียนดงักล่าว 

ขอ้ 11. บริษทัอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง 

ก็ได้ หรืออาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพียงวนัเดียวก็ได้ ทั้ งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ สํานักงานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า

สิบส่ี (14) วนัก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน้  

ขอ้ 12.  บริษทัจะเป็นเจา้ของหุ้นหรือรับจาํนาํหุ้นของบริษทัเองไม่ได ้อยา่งไรก็ดี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท่ีบริษทั

เป็นเจา้ของหุน้ของตนเองไม่ไดน้ั้น มิใหน้าํมาใชบ้งัคบัในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงแกไ้ข

ขอ้บังคบัของบริษทัเก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล  

ซ่ึงผูถื้อหุน้เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
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(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เม่ือบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน 

และการซ้ือหุน้คนืนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 

 เม่ือหุ้นของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การซ้ือหุ้นของบริษทัคืน

ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้การซ้ือหุ้นคืนดงักล่าวมีจาํนวนไม่เกินร้อยละสิบ 

(10) ของทุนชาํระแลว้ ให้คณะกรรมการมีอาํนาจอนุมัติการซ้ือหุ้นคืนดังกล่าว การซ้ือหุ้นคืนหากมี

จาํนวนเกินกว่าร้อยละสิบของทุนชาํระแลว้ ให้บริษทัซ้ือหุ้นคืนภายในหน่ึง (1) ปีนับแต่วนัท่ีได้รับ 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

หุ้นท่ีบริษทัถืออยู่อนัเน่ืองมาจากการซ้ือหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 

รวมทั้ งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย และบริษัทจะต้อง

จาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามกรณีน้ีออกไปภายในเวลาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความใน

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ถา้ไม่จาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่หมดภายในเวลาท่ีกาํหนด ให้บริษทั

ลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้

การซ้ือหุ้นคืน การจาํหน่าย และการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนด 

ในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายมหาชนจาํกดัท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น 

ขอ้ 13. หุ้นของบริษทั โอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้ว

ถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 

ขอ้ 14. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบุช่ือผูรั้บโอนและ 

ลงลายมือช่ือของผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

การโอนหุน้นั้นจะใชย้นับริษทัไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บคาํร้องขอใหล้งทะเบียนการโอนหุ้นแลว้ และจะใชย้นั

บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้แลว้ 

เม่ือบริษทัได้รับคาํร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้ง 

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ใหบ้ริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บคาํร้องขอ หรือหากเห็นวา่การโอนหุน้ไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ใหแ้จง้แก่ผูย้ืน่คาํร้องภายในเจ็ด (7) วนั 
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เม่ือหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หากกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดแบบวิธีและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุ้นไว้

เป็นประการอ่ืน ให้แบบวิธีและความสมบูรณ์แห่งการโอนหุน้ของบริษทัเป็นไปตามบทกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

สําหรับการโอนหลกัทรัพยอ่ื์น ไม่ว่าจะไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หรือไม่ก็ตาม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 15. ในกรณีท่ีมีหุน้บุริมสิทธิ บุริมสิทธิในหุน้ซ่ึงไดอ้อกแลว้จะเปล่ียนแปลงไม่ได ้

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญันั้นกระทาํไดโ้ดยใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะแปลงหุ้นดงักล่าว 

ยืน่คาํร้องขอแปลงหุน้ต่อบริษทัพร้อมส่งมอบใบหุน้คืนใหแ้ก่บริษทั 

การแปลงหุ้นตามวรรคสองให้มีผลนับแต่วนัยื่นคาํขอ ในการน้ี ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ 

ผูข้อภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องขอ 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 16. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยห้าคนใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบ

จัดการกิจการทั้ งปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น อีกทั้งมีอาํนาจกระทาํการใด ๆ ตามท่ี

ระบุไวใ้นหนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีกรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของ

บริษทัหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 17. กรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และ

กรรมการทั้งหมดของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
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ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลือก และแต่งตั้งกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้

รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย และให้ปฏิบติั

หนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นการชัว่คราว 

หรือเม่ือตาํแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

ขอ้ 19. เวน้แต่ท่ีได้กาํหนดไวใ้นข้อ 24 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจาํนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้ งน้ี โดยจะแบ่งคะแนน

เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้ น ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลาํดับถัดลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

ขอ้ 20. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้ น ให้ใช้วิธี 

จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
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ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 22. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิด 

ในห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือเป็นกรรมการของบริษทัจาํกัดหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัหาไดไ้ม่ ทั้งน้ี ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชน์ตนเอง

หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาใดๆ  

ท่ีบริษทัทาํขึ้นในระหว่างรอบปีบญัชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี 

ในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออก 

ไปถึงบริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้ 

ขอ้ 24. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงได้รับเลือก 

ใหเ้ป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงจนจาํนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม  

ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างทั้งหมดนั้น

ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม 

และบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนอยูใ่นตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ้ 25. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนหุ้น 

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ใน 

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน

ในท่ีประชุม 

การกระทาํกิจการ การแต่งตั้ง หรือการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ ให้ถือเสียง

ขา้งมากของจาํนวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน 

เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 27. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกสาม (3) เดือน โดยสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจ

ประชุมกนั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร หรือสถานท่ี

อ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร  

การประชุมคณะกรรมการอาจดาํเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ี

จดัการประชุม 
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ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่วา่ดว้ยเหตุใด ให้

รองประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าดว้ย

เหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกนัเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ 

 เม่ือมีเหตุอนัสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้อง

ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลท่ีจะเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาดว้ย ในกรณีดงักล่าว ใหป้ระธานกรรมการเรียกและกาํหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี (14) 

วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ดาํเนินการตามวรรคส่ี กรรมการท่ีร้องขออาจร่วมกนัเรียกและกาํหนด

วนัประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีร้องขอได้ภายในสิบส่ี (14) วนันับแต่วนัท่ีครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคส่ี 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธาน

กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี

จาํเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก

ประธานกรรมการจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใดและกาํหนดวนั

ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

ขอ้ 28. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุม 

และกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการ

อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบอาํนาจจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบ หรือนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั โดยให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างน้อยตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 29. กรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได้คือ กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญั

ของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนด

หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัเพื่อมีผลผกูพนับริษทั 

ขอ้ 30. คณะกรรมการมีอาํนาจเลือกตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีหนา้ท่ีพิจารณา

กลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดาํเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือ

หลายอย่าง และทาํหน้าท่ีอนุมัติการดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจปกติของบริษทั โดยจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดก็ได ้กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบาํเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

กาํหนด แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูน้ั้นในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนหรือ

ผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ีในฐานะกรรมการ อน่ึง กรรมการบริหารอาจจะเป็นหรือไม่เป็น

ผูบ้ริหารดว้ยก็ได ้

ขอ้ 31. บริษทัตอ้งจดัให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

และเก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทั แต่บริษทัอาจจะมอบหมายให้บุคคลใดทาํหน้าท่ีเก็บ

รักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว  ้ณ ท่ีใดในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่หรือ

จงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 32. บรรดากิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ หรือกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ไดก้ระทาํไปในนามของบริษทั ย่อมมีผลสมบูรณ์และผูกพนับริษทัแมจ้ะปรากฏในภายหลงัวา่มีขอ้บกพร่อง

เก่ียวกบัการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือคุณสมบติัของกรรมการ 

ขอ้ 33. ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งน้ี 

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่างๆจากบริษัทในรูปของ 

เงินบาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนทาํนองเดียวกัน ตามระเบียบขอ้บงัคบั 

ของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณากาํหนดโดยอาศยัมติซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า 

จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทัซ่ึงได้รับเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 

ของบริษทัอีกทางหน่ึง 

หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่

วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสํานักงานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ

สถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การประชุมผูถื้อหุ้นอาจดาํเนินการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ในกรณีน้ีให้ถือว่าท่ีตั้งสํานกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีจดัการ

ประชุม 

ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือจากผูถื้อ

หุน้  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย

ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน

ส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผู ้

ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี

การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 40 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสาม

ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ผูถื้อหุ้นท่ีเรียกประชุมตามวรรคสาม อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู ้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุ้น 

ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการกาํหนด และจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัเดียวกัน ทั้งน้ี สิทธิของบุคคล

ดงักล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้่าทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัประชุมผูถื้อหุ้นจะมีขอ้มูลเปล่ียนแปลง

แลว้ 

วนัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่เกินสอง

เดือน 

ขอ้ 37. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามญั หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการ

จดัทาํหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม 

พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์หรือทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและนายทะเบียนกาํหนดติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่า

สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

หนังสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งให้บรรดาผูถื้อหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและนายทะเบียนกาํหนด  

ขอ้ 38. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนงัสือ

มอบฉันทะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กาํหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่

(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกาํหนด ณ ท่ี

ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

การมอบฉันทะดังกล่าวอาจดาํเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยตอ้งใช้วิธีการท่ีมี

ความปลอดภยัและเช่ือถือไดว้่าการมอบฉันทะนั้นไดด้าํเนินการโดยผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย

และนายทะเบียนกาํหนด 

ขอ้ 39. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้น ท่ีไดรั้บมอบฉันทะย่อมมีสิทธิ

ออกเสียงตามจาํนวนท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยีสิ่บห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้น

ร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น 

ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและนายทะเบียนกาํหนดไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

วนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู ่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ 

เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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ขอ้ 42. ผูเ้ป็นประธานในท่ีประชุมจะเล่ือนการประชุมผูถื้อหุน้ไปในเวลาอ่ืนโดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ได ้

และให้ท่ีประชุมกาํหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไปดว้ย แต่ในท่ีประชุมซ่ึงไดเ้ล่ือนมานั้น 

หา้มมิให้ปรึกษากิจการอ่ืนใดนอกจากกิจการท่ีคา้งมาแต่วนัประชุมคร้ังก่อน อน่ึงวิธีการส่งคาํบอกกลา่ว

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 37 

ขอ้ 43. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ยการ

ประชุม ในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

นดัประชุมอีกก็ได ้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลาํดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ี 

ผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมกาํหนด

สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ

สถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและนายทะเบียนกาํหนดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั

ประชุม ทั้ งน้ี ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและนายทะเบียนกาํหนด ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนั

ประชุมดว้ย 

ขอ้ 44. เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้น 

รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้ นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น 

นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี  
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(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กูเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 45. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํอยา่งนอ้ยมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ในรอบปีท่ีผา่นมา  

(2) พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

ขอ้ 46. ในกรณีท่ีบริษทั หรือบริษทัย่อยตามคาํนิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์กลง

เขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ท่ีกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย 
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หมวดท่ี 5 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 47. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี 

ขอ้ 48. สมุดและบญัชีของบริษทัให้จดัทาํเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยมีคาํแปลภาษาไทยตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดไว ้

ขอ้ 49. บริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และ

ตอ้งจดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนอย่างนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือน

อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณา

อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพื่อพิจารณาและอนุมติัในการประชุมสามญัประจาํปี 

ขอ้ 50. คณะกรรมการต้องจดัให้มีบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํไรขาดทุนซ่ึงกล่าวถึงเร่ือง

ต่อไปน้ีไวใ้หถู้กตอ้งและสมบูรณ์ คือ 

 (1) จาํนวนรายได ้และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอนัเป็นเหตุให้ไดรั้บหรือจ่ายเงินทุกรายการและกาํไร

หรือขาดทุนของบริษทั 

 (2) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 

 (3) เงินทุนส่วนของผูถื้อหุน้และเงินทุนสาํรอง 

 

ขอ้ 51. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

(1) สําเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบั

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
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ขอ้ 52. คณะกรรมการตอ้งจดัทาํรายงานการประชุม และมติของผูถื้อหุ้นและมติของกรรมการทั้งหมดเป็น

ภาษาไทย เก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานใหญ่ของบริษทั ในกรณีท่ีรายงานการประชุมใดท่ีประธานในท่ีประชุม 

หรือประธานของการประชุมท่ีเกิดขึ้นคร้ังถดัไปเป็นผูล้งช่ือในมติเห็นชอบ ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่า

ขอ้ความภายในเอกสารดงักล่าวมีความถูกตอ้ง 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิขอตรวจเอกสารดังกล่าวในวรรคหน่ึงเม่ือไรก็ได้ภายในเวลาสมควรในระหว่างเวลา 

ทาํการ และอาจขอให้บริษทัจดัทาํสําเนาท่ีรับรองว่าถูกตอ้งและแทจ้ริงของเอกสารดังกล่าวก็ไดโ้ดย 

ผูถื้อหุน้นั้นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเองตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 53. ให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และให้กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

นั้น ผูส้อบบญัชีซ่ึงพน้จากตาํแหน่งไปแลว้นั้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งไดอี้ก 

ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ในบริษทั ทั้งน้ี บริษทั

ตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวดท่ี 6 

เงินปันผลและเงินสํารอง 

ขอ้ 54. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรซ่ึงรวมถึงกาํไรสะสม ในกรณี 

ท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไร

สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป 

 ในกรณีท่ีบริษทัยงัจาํหน่ายหุน้ไม่ครบตามจาํนวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้น โดยได้รับ 

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้
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 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ 

ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้นโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและนายทะเบียนกาํหนด และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนั้ นในหนังสือพิมพ์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและนายทะเบียน

กาํหนด เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย ถา้หากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาท่ีกฎหมาย

กาํหนด หา้มมิใหเ้รียกร้องดอกเบ้ียต่อบริษทั 

ขอ้ 55. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ

ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินสาํรองอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อการดาํเนินกิจการของบริษทัก็ได ้

หมวดท่ี 7 

การเพิม่ทุน การออก การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพย์ 

ขอ้ 56. บริษทัจะเพิ่มทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ก็ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นดงักล่าว

จะกระทาํไดเ้ม่ือ 

 (1) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่หมด 

หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

 (2) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ 

 (3) นาํมตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้ 57. หุ้นท่ีออกตามขอ้ 56. จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นตามส่วน

จาํนวนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วนก็ได้ ทั้ งน้ีตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และอยู่ในบังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 



หนา้  20  ของจาํนวน  20  หนา้ 

 

 

ขอ้ 58. บริษทัอาจออกหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสําคญัแสดงสิทธิ และหลกัทรัพยอ่ื์นใด

ตามท่ีกฎหมายอนุญาต และเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าวแก่ผูถื้อหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดก็ได ้และ

บริษทัอาจแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืนใดเป็นหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 

หรืออาจแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบับทบญัญติัของกฎหมาย 

ขอ้ 59. การออก การเสนอขาย และการโอนหลกัทรัพยต่์อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การโอนหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยนอกจากหุน้สามญั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คําว่า “หลักทรัพย์” หมายถึงหลักทรัพย์ตามท่ีได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์

หมวดท่ี 8 

ตราประทับ  

ขอ้ 60. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี  

 

 


