
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 12 หนา้ 

(ลงลายมือช่ือ) .......................................................................... ผูข้อจดทะเบียน 
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ข้อบังคับบริษัท 

1. บทท่ัวไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ 2. ค าว่า “บริษทั” ในขอ้บงัคบัน้ีหมายถึง บริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) เขียนเป็นภาษาองักฤษดงัน้ี 

“Infraset Public Company Limited” 

ขอ้ 3. ขอ้ความอ่ืนใดท่ีมิไดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหถื้อและบงัคบัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชน จ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลใช้บงัคบัหรือ

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบริษทั 

2. หุ้นและผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 4. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละเท่า ๆ กนัและเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ 

 หุน้ทุกหุน้ของบริษทัตอ้งช าระค่าหุน้เตม็มูลค่าหุน้ดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน  

 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้ หุ้นกูท่ี้อาจแปรสภาพเป็นหุ้น ใบส าคญัแสดง

สิทธิ หุ้นประเภทใดๆท่ีอาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

 ในการออกหุ้นบุริมสิทธิแต่ละคราว บริษทัจะก าหนดให้ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ

จะก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงของหุน้บุริมสิทธินอ้ยกวา่หุน้สามญัก็ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 5. ใบหุ้นทุกใบของบริษทัจะระบุช่ือผูถื้อหุ้น และมีลายมือกรรมการอย่างนอ้ย 1(หน่ึง) คน ลงหรือพิมพ์

ลายมือช่ือ และตราประทบัของบริษทัไว ้แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพยต์าม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นผูล้งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได้ 

การลงลายมือช่ือในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพยอ่ื์นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพยด์ังกล่าว 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยอ์าจลงลายมือช่ือดว้ยตนเอง หรือใช้เคร่ืองจกัร ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ

ประทบัโดยวิธีการอ่ืนใดตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดก็ได ้
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บริษทัจะตอ้งเก็บรักษาทะเบียนผูถื้อหุ้นและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงรายการในทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีว่า

นั้นไว ้ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจจะมอบหมายให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีนาย

ทะเบียนหลกัทรัพยก์ าหนด 

ขอ้ 6. หุน้ของบริษทัตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยถือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนช าระแลว้  

ขอ้ 7. บริษทัจะออกใบหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในสอง (2) เดือนนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษทั 

หรือนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นครบถว้นในกรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายหุ้นท่ีเหลือหรือออกจ าหน่ายหุ้นท่ีออก

ใหม่ภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคญั ผูถื้อหุ้นอาจขอให้บริษทัท าการออกใบหุน้

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยเวนคืนใบหุน้เดิม 

ในกรณีท่ีใบหุ้นฉบบัใดสูญหายหรือถูกท าลาย ผูถื้อหุ้นจะตอ้งน าหลกัฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงาน

ต ารวจหรือหลกัฐานอ่ืนอนัสมควรมาแสดงต่อบริษทั เม่ือบริษทัพิจารณาเห็นวา่ถูกตอ้งจึงจะออกใบหุน้ใหใ้หม่ 

ในกรณีท่ีบริษทัออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ว่ากรณีใดๆ บริษทัจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผูถื้อหุ้นนั้น 

แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

ในกรณีท่ีบริษทัไดอ้อกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้เก่าใหแ้ลว้ ใหถื้อวา่ใบหุน้เก่านั้นเป็นอนัยกเลิก 

 ขอ้ 9. บริษทัจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรับจ าน าหุน้ของบริษทัเองไม่ได ้ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงิน

ปันผล  

(2) บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีท่ีบริษทัมีก าไรสะสมและ

สภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 



หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 12 หนา้ 

(ลงลายมือช่ือ) .......................................................................... ผูข้อจดทะเบียน 

(นายศกัด์ิบวร พุกกะณะสุต) 

 

 ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัถืออยู่นั้นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

บริษทัจะต้องจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีบริษทัไม่จ าหน่ายหุน้ หรือจ าหน่ายหุ้นไม่หมดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะด าเนินการลด

ทุนท่ีช าระแลว้ โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้

การขอซ้ือหุน้คืน การจ าหน่ายหุน้ และการตดัหุน้จดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 ขอ้ 10. การซ้ือหุน้ของบริษทัคืน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีสถานะ

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการซ้ือหุ้นดงักล่าวมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระ

แลว้ ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษทัในการอนุมติัการซ้ือหุน้คืนดงักล่าว 

3. การโอนหุ้น 

 ขอ้ 11. หุ้นของบริษทัย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใด

ขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกินกว่าร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 

บริษทัมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุน้เพื่อรักษาอตัราส่วนการถือหุน้ของคนไทยกบัคนต่างดา้วตามท่ีกล่าวขา้งตน้  

ขอ้ 12. การโอนหุน้ยอ่มมีผลสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุช่ือผูรั้บโอน และลงลายมือช่ือของ

ผูโ้อน ผูรั้บโอน และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูรั้บโอน 

 การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้เม่ือบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยนั

บุคคลภายนอกไดเ้ม่ือบริษทัไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นแลว้เท่านั้น 

 เม่ือบริษทัพิจารณาแลว้ว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้บริษทัลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว

ภายในสิบส่ี (14) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ และหากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ให้บริษทั

แจง้แก่ผูย้ืน่ค  าร้องภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

 หากหุ้นของบริษทัไดรั้บการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้การโอนหุ้น

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 ขอ้ 13. กรณีท่ีผูรั้บโอนหุ้นมีความประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่ ให้ท าค าร้องขอต่อบริษทัโดยท าเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือของผูรั้บโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหน่ึง (1) คน ลงลายมือช่ือนั้น พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิม หรือ

หลกัฐานอ่ืนให้แก่บริษทั ในการน้ี หากบริษทัเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ ให้บริษทัลงทะเบียน

การโอนหุน้ดงักล่าวภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ และออกใบหุน้ใหใ้หม่ภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่

วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอนั้น 

4. การออกหลักทรัพย์ การเสนอขายและการโอนหลกัทรัพย์ 

 ขอ้ 14. การออกหลกัทรัพย ์และการเสนอขาย หลกัทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ตลอดจนการโอน

หลกัทรัพยน์ั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค าว่า “หลกัทรัพย”์ ให้หมายถึงหลกัทรัพยต์ามนิยามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. คณะกรรมการ 

 ขอ้ 15. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินกิจการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า 

(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และตอ้งมี

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด กรรมการของบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 

  (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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 ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้

ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งไดอี้ก 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั ส่วน

ปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 ขอ้ 18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้บงัคบัขอ้ 20 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 ขอ้ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่

วนัท่ีใบลาออกถึงบริษทั 

 กรรมการซ่ึงลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทน

ดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
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มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

ขอ้ 22. กรรมการบริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ีย

ประชุม บ าเหน็จ โบนัส ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง

เป็นอย่างอ่ืนก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม นอกจากน้ีกรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ

ของบริษทั 

ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ

ลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยเสียงขา้งมาก คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดให้เป็น

คณะกรรมการชุดย่อย และให้เลือกกรรมการคนหน่ึงจากคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย 

โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยมีอ านาจหนา้ท่ีควบคุมกิจการบริษทัตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และให้ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนั้น

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียงใน

การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

การประชุมคณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินการโดยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้โดยด าเนินการ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าว รวมทั้งท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 

ขอ้ 26. ในการด าเนินกิจการบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษทั 

ขอ้ 27. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั

หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือเป็นกรรม

การของบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนใดท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษทั ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการผูน้ั้น 

ขอ้ 28. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยออ้มในสัญญาใดท่ีบริษทัท าขึ้น หรือในกรณีท่ีจ านวนหุ้นหรือหุ้นกูข้องบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีกรรมการถือ

อยูมี่จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่

ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานท่ีอ่ืนใด โดยการก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการ  

ขอ้ 30. จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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ทั้งน้ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการสามารถก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษทัได ้

6. การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบั

แต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น

เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง

ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค า

บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั

ประชุม 

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง

ระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้นชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) 

วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่า เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้นไม่ครบ

เป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นท่ีเรียกประชุมตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ

จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั   

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู ้

ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ใน

การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมา

เป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้

มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

             (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ

ควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั 

(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

(ฌ) การด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม

ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 

(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

(4) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีและ 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 7. การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 
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 ขอ้ 37. รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 

ขอ้ 38. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การท าและเก็บรักษาสมุดบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้อง และต้องจัดท างบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบ

ระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติัและ

คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ

ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปให้ผูถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อม

ทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีและ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 41. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั 

ขอ้ 42. ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได ้รายจ่าย 

ตลอดจนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษทั ในการน้ี ให้ผูส้อบบญัชีมีอ านาจ

สอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้บุคคล

เหล่านั้นช้ีแจงขอ้เทจ็จริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัได ้

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล

หรืองบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทัเพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู ้

ถือหุ้น และให้บริษทัจดัส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษทัท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ัง

นั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

8. การจ่ายเงินปันผล 
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ขอ้ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้

หุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร

สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 

ของทุนจดทะเบียน 

9. บทเพิม่เติม 
ขอ้ 46.  ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้ร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัโดยการลงมติถูกตอ้งตามกฎหมาย

เป็นตน้ไป 

ขอ้ 47. ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 


